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“ τιιΑσ16οΜεοπ

υ ε ε: Α ι ι ε τ ο,
Υ Με τ. 1 Β ε Α, ννιωκι€.

τιποτε Μω:ιε!α (ἱεΙεΠἰπο: επ Μ -

φα! Γε εοτπἱευετι (6ε "ως ὸ(·ξ Γ” _

εετεεωΠε ν όιΠεο εΠἱΙο ) πω.

:Με Γετπετκίεε ΗΙοίΒ[Με:,ν ΠΠ.

Με στον πεεοπ:ινΐοε @τα Μοντε

βοε,ωοΗνωάοΜ Με ε-·ηΩσ Με

Φτε_εΠοπ επεετηόοε επ

ίἱκιιἰειπεε ,ν εικο

Μετα.

›
ι

!

Ροκ :Η 1Μοπςέ ΜΒ

Έευνωπάσ σἱσ Βομα.

ΑΟΚ Η Ν νενΑΜΕΝΤΕ

εοι·νεΒΜΒ ν επιππόεάε, ν ζωρτι:Γ

ία :οπίοι·ωε ο! Εκ ριιτεετο

τΞο ιιικιιοάο ι 652.

  

,Β

Ατΐο 1632·

απ: ιιεεΝειρ:Ψ ·

Ευ ῖν!αὸι·ἱά,Ροτ,Ιο πάνω 61.8 ·ν~

ΑΙοπέΐο ΜΔττἰω · . '

~Φ Χ σς/λι ά2Β0ΜΜέξο 04··»ιίαοίωτρ:

 





' 5αυ:α α: Ια !Εσωσω.'

ι()5 Τείποτσε ιἱε1&ἶοτιίή‹σ άλε

τοη Πεεπείο εχοοιιπὶχιμο (ἰδ

9Με:2. πιέττωοη ό:: Πϋωε , μετα

ωη.τιω.τ ΘΡατ Μπο Μοτιι!ειάιη

Τπ££ξσ_ο:κ£ἐἱα ή: ΟΜβού·Με

ἰἰὁω,εοτιπο `ρ:ιτετε ρω Π: στημ

' σε! , ό-εΓρει:ΗΜο το Μο«ΜεΠεπ

' Μ. :Η Μα” “η ι . ουτε Μ8ττἰΙΙ

ι ὰ:: 5ημιω Είωικαπο ιΙο Οοιππιτει.

@τ

 

δωπ.: 6“];! υπ: .

ΕΟε ίεΐιοκε ἀεὶ ΕοσΓε;ο ταπει

. του οριο: Μπα ἰπτἐτυΙαὸο,Τ,·ω

8έσουαΜΜ ό: δ'α!έβσ ] Μ:Ζώω,

μμιει;το ττιω·ωιεόϊε :πάει ρΗεεο,

διεἰεπε @ει γ Πεφ(Ρ!κΒο5 @τι

έ) Ρτἰρεἰρἰο,ηι1ε @και ὸο: τοϋ

,Ιβ φ ηιιι: [ο Μ άε νεκκἱα επ μη.

ΡεΒόε Φο @ζ Μ4τ;ζο Φ: ΒεΒιΜ

ΗΕίετιιμωο,άε επα1ετσ.ΕΛ1ΜΜ

Ϊ ὸτἰἀ ο ετ:ι.ζε; Νρμὶὅϋτο άε 163!»

” Εδω Πως; ἰο:ΕτιιΙαἀο_Τυ·|ι£ὶοω

Γ ΜΜΜ ό: Οα!!βού Μωβ”,

@Η Ματ , γ ΗεΙωεκπε ΞωρτσΠο

~ ζομ (ιι οτἰ=ἰπαΙ.Μειὸτἰὸ γ Νοιιἰδ

¦ ΙΜ ΜΜΜ- ;·
ψ _ . Εἰ Εί:.Μω·σΜ ·

Τ · _ έ: βία”. > “'

Β . 7 Α ἔ Ά ει
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Ε! Απο, Α «υπ/ὰ :Μωβ ` ·τ

νοΙου Με φ; ‹!ε Με 6ο·

τα; ου!-επεεεΥΈ ΜΠου, εδ

Πάει·ετ σάιτ (με :ΜΒ ααα!

Ιυεει· όοηόε ροτιοσ πη

γοι· ἱσόβε;ο Μια ρ.ιόειω, μα;

σου Η: το! ίἔπιιἰτε Με εοστεττει

πεσε,άε φώτα επ Μειω ιἰεπφο

ΙπποΗώο κεεΒιιΐο τιεπεικγ ή·Ξ

όσεμμ: ΙεΒἰτἰτιπα|οΒὶἰἑεεἰοι: ο ω

ποίΗΒατΙο ίεωήποτε πι€ εφικτ

ΡςΙΩι,ροτε ΡαεωςΙοε ωυ:Με πως

εεὸε: άι: νικΠτο ΠΒεωΗώιοΙ κ·

:ἱΒἰὸεε; ΔΗΜ παπα τεει·αγάστη

ΙΜ εεωπικο , αε;οΠοάο ίο!πεσή

Ρτορἰο ωοπο,εεΜπόο Με Εστί;

ὸοε ρω· νοπτοτε;, γ Μ ῇιιμώ ω

"Ιου απο νεοἱο ο Ια ιεκπιοι·έα ) πιο

ΙΒΝ: Πι ιιεοαΜάαό φ1ε οικ!Ηα

ν α:πιι.ιιι ρ:πή:ι τἑωε όε !ιρτείοιπ

το οϋτο,ροι·1ει ωικΙπόιιωΒτο άε

εαΜικε: γ οπεωοτοὸ0ηπἐεεΒο:

εμε ροΠεε:ρηο·ωπ «ο Ριιττἰειι

Με νιιεΠτα πιἰίωε ρει·Γοπο , ω”

ΪιιιιετπικΙ :Με πιο: ίπ ρτεΓα δ:

απ: τερτεΓρωτο σιιετνΜο ,γ έα! -

ετιιεΙακιπε ΙεΠἰωοἀα, ει :πιώ :Η

Η ΐειΙτετ όείΕπΠικε πω” μη;

ΜΜΕ: Με ΕιιοΒο:,Με φαΙε; Μ

· > Μ. Νὰ



Π‹Ἑ εΓοιιῖρἰ‹!π επ εΠο: ρορο!εε,

πιο ἔειΒτὶ:οὸσ: επ Με €τοπόεε Βε

τι·οποε Φ:: ΜἑΙοο, :Με επ Ιω εω

:σε ἰοΒεπὶοε ε!ε ὸοἐὶοε "τουσ

· (ΜΜΙαπο: Έοτ:Μάαε, γ :οποσ

πΠτ.ειΠε Π: ρτἰτποτ,ίὶπ ΐοτΠ εττἰίἱ

εἱο, Πι ωστε , γ ε|οι·ο ωστε! , Πι

πωπω γ απποτε άς Μ:ιοι·, Πι Μή·

Ιο ε!εΒοοτε, @Με α] οικτΠτε Μ?

Βυ.ι Εεθι:ΙΙ.ιπα νἰΙ-ὶο , Μ ογόο;

|εὶΙο ττε:,ο φωτο γεια , γ τοπ

το: ηιπποτεε πι” Ιο Ιεὶο,τεπτο στα.

ικαίεΙόεά ατε ροΜε ε!ε ΜετΙο, γ

απτο :Με απ: εεωόωιε , γ ει» Μ·

γτο:::Πο οικω; Γεπτεπωε Γου

τἰο. κα πο Γο!ο Η:: @Ισα επ Γι1

Ρτἰο‹:ἰροΙ Μ!ὶοι·ἱα, ο Πάω, «Με

φωτο; ρει·ο :πιο :Με αΙΒυ;σεε Πι:

μιιἑευΜτἰὸεἀεε ΓοΙἱοη βε!ογτα-°

Με: ίοιπειἰεκ ὰ: ΡΠοΓοδε ,όο

οπο: :48τοόαΒ!ε$ 6οπεγκα,άε σ·

πο: ειυ1Γοἔγ εοΜςῇοε απατα Η..

Β:οΒοτοε , γ πωσ; ίεωἱοιπε: , γ

ΒΙίζα:π πιιιἔετ€ε Ή0€Μ28τ:15. νε

ηιιέπο παπα Το Παω ἀεὶ Δαση

ε! εμιο!,Γεειιη α!8ωποε 6Μετι, ίσο -

Ισια ά; Μεου.,γ16Βιισιοττο: Π; .

ὸτἰΒο Ωστε; @το φπα” φω

‹1ιιο £:α:ίΤε:, εε ΉΒοο @ο κεοοκω
Δ) Α Ι τ Με



.οΙο ωεωοτἱε, μοι· Π; ΓοτἰΙ ἰοιιεοέ

άσο, μου κι @το εοροι Μ ίαποπ '

Μ” οοποτἰὸωε,‹μ.ιε ΐοεο1οτ ὸοεῖο

παντα τὶεοο. οπο: ΡΙΙοΪοἴο πο,

ν , μια οΙ οσο τοπιο: άο ὸ€Ετοᾶ0

πω» οοεὶοἱοε !εοΒοσε,ππει: ορο

τήοάοεο :ορτοΒοοάετ, οοορ Πω Ϊ

οετὶοιιειιωιηοἐίο ω”, ν ω: -

ού: Πι οοτοονο,οο απ: :ιιΙρεἱε β

το ε! δη οπο «με Ια `ροοεο1ηο
π οΧοτείἶΜὲ ε! πιο:: ιπηοπωοιπο,

:με ΜΜΜ Ιιπἰίὶε νο, ειιιοοοο: ο·

Με εΠΓετοιο, ο; εδω:: ωμή ΓοαΗ

τ.·ιό;γ οοἰοη 1ο Ϊορἱεπο, ὸἰτἰιι ουσ:

πιο ροκ· τεστοπ5οο άε ού ρωτά

μι! οίὶιιὸὶο(ὸοΙηοώ να οπο: Με

ρτοεἱο εοιτιο εε_ Ια ο νστάαό)ΜΜ

ιΜΐο,οοτεεόοΠαιγοο άε Ιω @ο

ι·εκοοε επ Με οικω Ιοοοτ πιο οτί

ττοωοτἰὁίΤο: οπο οοοοοε Μο :ιο

εἰοττοο,Ϊοι·ὶο Ρεπεο άο ού οΐοεΠο,

Δω ιοιίοπο ροι:ΓετΞσο οιιοοο

ομοια ώεε ‹Ιο "Με νο€ο€ἱ0ΠΩ£

ππἰοοττειε :Με Γοεἰοε επ Γι:: ήε

ττοε επ οωοοτΙο πω: όετοιήΘΠο,

:απο εε Ιο :Μαη οσο σου :Με

` ΜΜΜ, ν πκ·οοε πορτο,ρπο

οπω1ΗΜ ; ἀο-Ιο οιιοΙ τοόο'οο ίο

Ισ τι νο5,Ι›ε£οοοιιαοποἔ Ιο Με

ο · και



  

πέη οΡτωεο Με ΠειιΞεπτε: πι::

·τκοε.Υ ροαμ.ιε 6οποιαιΞε κ!οιπάε

ρτὶ-εἰρἀ.πι αύε πιο! όοπάεε τ."

2.οπα:ποι·σΙθ:, «με τσάι: Ισ ἀεὶ

.ωπάξ7ςπο Μα:: €ικΠΕ Πιτ ὸἰυὶἱἶδ

- :ο να πΈΩ,ο Γεεεω ωε!ιιίο,Μί

το ο! Γειςυπάοε&ομοα

ὸεἀὶι::Ηετωειπ0; .

ττι1ο:,δα:

2

.ΙΜ

-'Η.λ'ω!|



Ε! Αυτοι· εξ'ει1Ηπόο Γι: σΒτα:ΐ

. Σ ·' ·

Εβ·πἰ.α ΜΜΟ ,φωσ επσιιέννϋ

Σ.: βέρα έ: έ··έ;επάσ,)| κοψει: είε

> Ιεπεωαε,, ·

ΒΜ-@η @ασ εκτυπ2Μ:·ίο μιΠέω

/Ι4.τ ΜΜ(εωφ °

Α @ἐστι ΜΜΜ ΜΗΔ β1 σκεψου ξ

[έκ2ί,·.

Οωπο |20”:ής.2 θα: έε.εα άι· ί,

ΗοίέΞέίο μι· :έπινε ώ .Οι ΡωαΜΒ'

Ιξα(ίς/σ σοκ ΜΜΜ είε/δ ρω·άίπϋ,

Παωπϋίω και »Μο _κο/τω σἰὅυἰσ ἐν

#ΗΕ| σίεςεοεέι”σίο αέεποχ ;|ΙΜΠα

ο·;:Ρωσι σ:μ Μάσα Με ειιε1ῇ Μωβ

ἔε;2π:ε: πω: θα: σζξησοπ· απο Η

. ἰἰειωπ, '

.έυα!.ω 77$ι€2481 Μ:: φαω!" όπϋσ·

]ξΠΖ0$ ε: ςιι€αρ!έςπο κι ,θεέ ΡΜ·- -

πιο ςβε απ8.υΐο. " η ›

Νο £ω]σπασέΞέο α ἰωἔ απ; παπί??

Λβέ ξ π Μέ Μξβ%Μπά.τ ω." αίψ
' ω)υπ Δ ` Ψ (Μ.

Ἀδω62ο/137/ΐα:.1 πασίάα.τ άε @ο

!ΗΟΜε Εβα 862.αυψΜε:κα Θφ:αΐωσ,

010 ασ @ιδω- Ξο!πω πω: Μπακ

@ΗΣ οπο· 1· @Η απο κοπο έέξ/:α

πω· _

.ΙΜ ι ::σσΜ.Ήά,76 Μέ Φάσο Μάο

.ζΐιχυ·υ:ὐε:] τ9:.α: ή· ΜΑΜ ω.

Ι|Μαο.η · ΟΜα,
` > .σ ;

|



ΏΜαυ·ω-φ Ϊο1ἄΔϋ03 ό; εωΙυΜίη

,Ι Μεπιππτο.0

.ΜΜΜ ο·εσπιπάούά0:Ραεπσ:β

ρω:

Απ” ιμεάαπ “Μ” , γ α ?ΜΜΜ

Ι σκι) πιάσω ν

:Μ Μ» Ίιιυπί.σ τω· Με ΙἐωΡω

πιστωο.

.ή επι.ιΙρ Μάστερ άερέαΕβο: ω:

Επσκο:, ·.

Πρ” @ΜΙ ρωεωΡ. ,μία τω:

Ι [ω τυποι;

.άρο!υ,ΟΜπ.4 , ο ΠαΙ:Μο ΜΜΜ

ΙΒς/Σ·σά ω? :Ι/ἰπ έκ Μις/Μ έ φ

πωσ, :·

Ο ά!!ρ›·Επεἰρἱυ Ισπίβι ω·3απνθ”!υ;

Ζ::Ιάο,·υ:υ·σὶ: ζ ΔΖἰ‹Ϊ :Μέσι :πάπια

«Μπι/ι π.τ69ιω ω κπι€βωβίέυ· ό:

ωωε"ο. Ματέο,

(Ι Ωω” ε! άυ!ίιππ· ζρ2!άσω η

Ο Α: α·::εία,ο πυραοά: Π'Εδώ,' _

Μσπἰα Δω” Μ· @Ια υωώπη

ΕπέΔ:ΐο/έ ε28Μο:/λίειά/σ Ισ α.

ΙΙ:,·έα: Ι '

ΒεβωοσπσΜ υπψΙαπωβἔὐΔπ8Δ

ΖωΡοπΙΜο Μάσα.: ΜΜΜ: ΜΒ”,

Απ”Μ: Μάο: ό: Ρωσιάσ.:821".

. Βα8Μέ0 άα"ΜΜΜΒ ;Λαπω.

Ιαπ[κ σ:ιτει€

δ | Η



 

ῆ Ε/ι'Ι»Μρ σου·ι·ω'υ ό: αΙιιαΙ.ι: 1: .εκ

› Ιδμπ Ί

Οουφια/ξἰουἔϋ με ε! ΜΙφεΙ»·
οίς/Ι:Μ; Δ ' ` Ι

,4:οπίθ Μα" σοκ ω·ο οί: Μπι τ _

Σο »πω-βετο 06" ?καφέ Ισ ωί.ί
ἡ”, Ι δ ·-Ι-.9> Ι

Τεκαπω ό: ηβιβωύπυ 'υπάξ
-ω&υ·ήω.- Ι Ι.

δ'αυ|έσο Ιεκσ:#ΨΜπ άέ/ϊπω: Μή

' ]ΙΙ:ι22α - · κ

Τεωουέυ·ιψι·οσ ,] επ οίκω τα»

αἱ Μ.

Ουι·ικ,ο ΜΒι·σωο πο άσο Μοϊσ.ι·,`

91' Το σέ Μ 6'«Μπακοσ Ια σένα

. Ρ"/Μ2:,

.Μοπἰυπ ασα&ΔΝαΡου· ε/ίω απ.

εστω: (πω.

Ε: Οι μ·ί:ΜΜ,ξ ς/ΐ0 Μτωωσέο

.Σα στ” ΜΗΜ0° ΑΡσόδπ€ΡταάἔΜ

ϊ ε: Μίπα!,0σμι Η: πω.: έω:ε

ξΒαε!το 7 Με:.σΜΜ ω: υίσ.ίω· ασ
Ι απο” · - Ι Ι Ι

.Εβω ω”."πω Ι:: μπώ” κακη, Ι

.κΙ/ἰά›· :Η σΖωΙσπ:Μ, ω [ΑΙ/α ρε

“ω” (ΙΜ·Ι

! Ε ιι/Ξέ με Μα ειδη: π: ε!ΙΜπσ

Ε” ω” Μακ φάω ›πηβ2ΙΑ

Η έμπεεω/ση;ωκξΛ.ε :Ιω πιά:

Ε»

|



  

Επι @την ή: έηε:Μ:,!ω&συ· έ:ΡΙο

Ζἔκ

Νο Ι:2::.ο ΒαΜίο άστο ο »αἱ τω·

`· .Αᾶωπι ωσ:Ρ,·ίωσ :π2ΜΜΒΜα

Ϊω;

δω»ω” στ: Μα ΡΜΡΪ0 ψή·

Ϊδΐἄ

Ποπ ,ο Μακ: ι·οπ/Ε«έυ·απ ΠΜ".

] Ιπιπω)ω Μ υϊάυ_Μ |επ2.2σΒ0

,παπα Δ °

Βίβω: Ψ:: πι: :κακάο , Μ πιο -

α”Μ ωω0, #

0&υ·α ά: :#ῖ|0Μ'Ρ1 Π”, €ριἔπἰη

Εκ 'Γυρω ,Μ :η β:·ΐ«2)πέ κι

ΟΜεβεύ:2.

Νο υ·ωε_βπ:"ιεΞσ έΜουσία που

πω” - Δ

ΜΜΜΜ .4ισσι·ύ, ε!αΜΔΜπωσ

πω, _

ω!! 9"ιδΙ Ιώ) Ο|ση)ΐο πάω κια-ρα

@φάω

Ροή;; ρόι-/ἐἰοπ#21”, μι: κι :ωἰω

ποπ-βπισ. !

7ο: Μη”κακή.: Σουι ό Μ: ε

0σσυφ|0,

Ε/25 #πο Μ·πε: :υπ 924: ο: «ἰώπ

Μή::

.ΜΜΜμε Μ: κωπία:,μη” ,Η

σ:17πόπω

1.ωπἰ



Ζ πιάβωκφυ·ε α Βίσ.τοίβ:επάορ

2εωρ|ο:

α4Ήίι5ά[Π&Ι'θ επιβ,πο/Μ2.ι εχω:

!ο ν

Πέ)ΜΜΜχ ·υίαο: , 3: ρκορὶο;

ω!ραάω,

Ε/έωαυ :π ε! :κακάορεεε1Έμι!

_ή καίω,

Μ” έα” άοΙυβαιω 9ιωπάο

φ/ίο συππωρίο.

Ή Ο άμωα:,Μα2Μπω, ωέι“σώσ.ι·,

σα[Μο:,

Νοι·.Μ Μακ Η υἰοἰΔ απ: ητη·βο.ι·

|σέπ.€ποπ: ·

Ταιω ρω· Φήο[π/ϊκ 9ιωΙ Μ

κια” ,

Δ ουσ με αποτο: άπό :ετη/δω

ώ εεφάΔά05, · _

Ι.ΜφΜά)αι Μ: @οιΜ: σ:σέζο: Η·

Μάρα,

72ΜΜε:βωθι·σπάο σου ωῇο ·υἱ

απ: ·

Μ! Μάο σου” άσπά: έα Ιπάυ·ξ

.Νο οι Ζακ:: Οσιμόσβι: ήταν: «Με

ω".

ε ι Ν;

το;



ΕοΙ.ί

 

ο.ο..οοοοο.Ιο
οποεε-υποπο
φοποφΙοφοφ

Ρ Β Ο ΕΟ Ο Ο.

ΦΠΑ8 Με ι:οΓα: ΐετ

ετΙΙΙόεε ο ακουω (Ισ

ο Ι εοοτΙεοοεμοοετοΙΙ:Ι,
ω . :Με ειοοεΙ 8τε”ἱ ΗΜ:

  

ν τ ΗετσεΙΙιο επ οριο Δ

πιοεΙο : θαποιβσαπΜ' |ἰ2ἔβιῖ£. °°

δεοτεπεἰειο :ΙΙΙ νετ όΙΒοο άε ροκ

μετοο γι·εσοι·οοΒΙο τηεωοτί:Ι:γοο

παο Εεε :ἱεττο , ου:: το‹Ιο ροΙ::Ιστο

άεΙ ΙΙοτοΒ.το εΙεἱεοτε :Πέ 'ακούει'

όο:όεΙΙε Γε ρι1εάε οπο, οι” οφ

πτογ ΙπἱοοΙΙοιΙο,'7 Μινι φώτοτά

Βοοων:οεΙιοοεΙο Ιω Π πιο ετεεἱἐ

Δω τοπιο: γ Μή”, ου: «Μ ρίου

ΡοΙΙοίξ ΩπΖοτΙο Ιππτο Ηπα: σο.

σε ρετΓοοοε όΙΓσεωε.Ρετοεοωο

“ή ροοτε Μπι· πιο Β.ΙΙΙΙΙΙΙΙο ο πιο;

@ο το" Ιὶτε τω” τοπι:ιο: ώ: Ισ;

όΙεΙΙοε εΙε πουοΙΙοε οι·Ιο Ροκ· Μο..

τοι· ο: Με ΙοετοΙοε ωετα:Ιει·οο

Α ν Ισ



ὅ

νι'

Γη:ερ_ι·ουξιόοε:εοι·ι.Ιο ροετο «με Υ

Φ ΜΗ ΔΙσουςατοποτΙ:ϊατέΜ ρω

μοίἱτο άεΠε @ποσο ρέοίο8ο.Ηο

“ὅ εεΠει ίετατευεώ εοττοΒοτώει

" Ρετ εφε! φαι: Οθοάοι·, γ Ρωω

ευτεεὸοΈτρηςἰἴερ Ρς:τω·ω·, εΠ.

τιἰειιὸοπ5`ἰω Π:: έ 2ιηιω :βωβο

;π: :Μ8σηιιίιπππωΡιπυ2 :ζ 51ο

Ής!,τύ οΐεπΠοιπ,ηΙτι8Δω εοίο σα

ώ 2ετκίτιδ Ια τιποτε πιάτο ό: πωσ.

Ώὶιέ πιο: αόοΜπτε:δέσ α! σκέπη

βερ·φα ΜΜΜ: ·υπικυβ κ.

Α|ἰσπ2ππτσΡἰάηΐεΠω σὐαἰππξβκ

παπππτο:σουτπωι έωι2σεω Με

σκοπο εξβ2απ2,2σκ·α 2:·σωππ$:

Μο,έαβπί!παπ; , ω, μαπα»,

ιτεραπιβωωοπο, ύε!!ωπ πωπω

Μία υσπ82εεπιπ2, 2συφοπα πω·

Ρο:·ίθω σου συ·2°ωπ:/έΜπβηςα

Μ, πάψω» υπαιΜ. Ωω: φωτ..

το άοιπ:Βο νστάεό :ιίεὶ εε , γ Μ·

Π τοόειε Με εοΓ:π'όΜο ὸ:ιπ κά·

τὶτιποτιὶο:Ι:ι:εΙὶτεΙ”Ιοε Γε εποικο

ττπι :τι ε! απεΒατεάο Ητιποπτεπ

το ἀεὶ εὶεΙο:Ιοε αὸιιετίοε ε!επποπ

Στο; πιο: ει 00ο: τοωρεο, γ ρε

πω:έτωπειι Με τἰετι·ω , οπε!ωπ

με ωωο:,ε1ητεί; Γιισιιάε , Μ:

τω::



. _ ?

 

Μο Μ:: Παω:: : Ισ: ντειιτο: @πιο

ΙΙ τι·:ιοο Ροτροϊ11ο ει:εττιι:Ιο: τΙδο

Ρο: ω:: τιοττιτυο: οοοτΙτιιτΙει·ι ., γ ·

Ιιτιτέιιτι οτιττε Η ακΙονιιο, γ ιοτΙο:

Ό τουσ:: οοΙοττο:. ΕΙνστ:ιοο ιτε-Ι

 

οπο: οι:ο τω: :φοτο εοτι ι:ειΙοτ

τΙοτιιιιΠοοσ.Ε.Ι ΙοιιΙοτοο εστι Μο

γ ιιΙροτειο : τιΙ:Ι :με εΙΙο οπο πο:

φπα:: τοΙ:οΙι1€Ιοο τετιπροτοΙ, :Γ

ιο ::οτι οιιο πο: ΓοίΙοιιοτιιο: , είΙο

απο εμε πο: £τωττ10: γ γιι.ιιτττοτ,

Η τοπιΙειιο: τι οοΐοοετιιεοετίο

πι:: ‹Ιο Ιο ποίΙοοιΙ:τεοο, :ιο ε:

ΙΙτιο Βοοττει. Υ φωτο ίοΙιοιΙο

τεττιοτ,τωοΙΠεΙΙ:Γο ΡοτΙο: ετσι::

ιι οι:: τεττεττιοτο: γ τοτυοΙΙΙοο:-:

' γιοτ Ισ: οιιοίτοετο: , γ ΙτιτοικΙΙο:5

.ιιΓ:Ι α:ΙοίΙΙ:ιΙε: σοτιιο ι:εττεοοΙο:;

μοι· κι Ηιοτο: οι: Ισ: :ιειιιιουτΙιο: τ

ροτοτγοεΙ οτειτοιιττΙεττυοοο::ροτ

τοιιοΙ τετοετοΙο Ιτοροτιι τΙετιιγο:,

οοιιεΙΙο: οιιτΙο: γ τεειιτίο: Φ: ΙΜ

τιιιιιο:,τΙο αυγο: ιιοΙοττο: τοοιιΙ

τιιτειιτο: οπο:: Ιι1Ι1οτ Ι:: Ιικτετ.ι :πιο

Ι: οι: ε" οτοεοοεο,ιιο ε: τοοτιοτ Ι::

τΙΙΙΙι:οΙΙοο ιΙο Ιο: ΠΙοίοΙ·ο: οτι Μ:

ΕΙ:06Ι9$ιφο ιΙεΙτι: οπο:: :τι Ιο

τιιιι·.Ριιο: :Ντε Ιο: ιιιιΙ.οιειΙε:,ιιΙο

Α τ. “ ” ενο



@η Βεπενσ,:ετεεε ‹Ιο φωτο:

μια,ῆετοωιιεηΓςτρἑεπτεε : ώ:

1ο εμπε!τοάσντω εΤρεεἰε ο απ;

ρετίἱευε: ή βοοιι ώ [.οϋο, ε!

Ι.οΒο ει Η σειππ , ε! Ρεττο μ Ια

Ι.Μ:οι·ε . γ Μο ροτοςὶεΠε εοπΓο

58 ό! α” σΙοϊ Ευεεο,γο "Θέα

τἱο :Με :Η εεΒο «Με ειιεπω.

Ε! ΕΙςἴαπτε,οπὶιπεΓ του ροτΙε

ά·οίο,γ·ϊυστττ,Γε εΓρειπο ,γ Βιηυο

&:Ιε κάθε ό:: ν:: ἴιπιιεΙο ταου;

γειω ‹Ιε ΓοΙο «ηπα τοπιο @επ

τεκποτ. Εστω Με Γετρπιιια ε!

ΒείἱΙἱΓεοεΗὁ Ια πωπω-τε. ωο·ροηε

Ωσίτοΐο ,γ εουηυἱίὶαὸοι· ὸε το

€Ιεε Με σα” μμε σου Η: Πωσ

δεκαΠοτυΒτερ, γ απο Πι γεπὶεἱα

18ΜΒι1γετιτο,γ ε!εΤροτεεε , γ απο

Το κάθε Με πωπω. [ε Μιιοπι τη:

ΗΜ , ο Γει·ρωπο ειποιιωε , ει!

πίεωρο ἀεὶ εοιπὲὸἰι· , μη· Η Βο

£ει όο κι ΒεαιΒιο φειΜο Ι: σώνε

εΙο άε1τωε&ιο , γ εΠ:ι εστι ε! @ευ

υ19οι· ερτἰετΜο τοπιο φω Μ:

πκιω , γςυεάέιτ»ε!ο*ρτε686ο ο!

ρ€ἰιυετ1π5ῇο τοωρε Με ωμω

ὰ: Η οπότε, με” όο τοόοε Εμ

Ι;τι,γ ο11ηιιεεω ;ηικ:ττα .. γ ε!
Δ ' 4 εειΙῖ



3

:ΑΠ νεσ8ετΙοτ· σε Ια ρωταω

πτσεττε;Ιε Ισ τ:οτσε. @σε σπογοτ

ΙκΙἔοσε σπογοτ τοηεσΙΙΙ:ι , στ

εςσεττο,οσε εσεεότετ σε Ισ οσοι·

Ρο εστω ωστε Ιοε ειιττεδσεἔ

Ι^σεε σο ττ.εοοε τΙΙΙΙεσΙΙοσεε τεσ

ΈτττετΙεεττεεΙΝοε :σετ επ ΙοερεΙ.

ακΙοε : ρσεε εε σοίε εἰεττ:Ι εο

σ.στ Ιε πω· σε ταοτσε Ιοτσσσε Δε

νε2.εε , :ρεστα Ισ τΙεττσ, γ εΙ εγ

τε σε; σε εσεε,γ ;τηΙσπεΙεε , γ

τοποσ: σε”. ΑιΙΙΙοτεΙεε,γΡΙΙ

πισΕΙΙετΙΕ0Π σιστοσὶΙΙσε σε ντι ρε

ς·›εἔτ‹› ρεεε ΙΙσπτωο ΕεΙπεσετε;

οτωστο Τει εμε Ισ ρτορΙετΙσσ
?στο ιΙνσετΙαοε εεΠετ05 €ΙεΙΙ(Ιεε:

εΙρεεΙσΙΙοεστε πιεσε "κι , οσε

Ή ΙΙε8:ι σ Με Μο , ο ατακα

Ισ σετΙεσε οσε σο Γε ρσετΙε τσε

τ›εετ, εστησε ν::γε τουγ τε2.Ιο

ροτ Με εεζσεε,‹Ιε Ιο οσεΙ ΙΙ:Ιιε

Ι.σετΙσο τσεσεΙοσ,τΙΙιΙεσσο : Νο”

ΡιφΡωσ υπέπεσε. Ειυ·σ :Μάται

° η Ι°£τά£η!ε.τ. Μ' υπά9ε ττΙστιπέε

ωμἰε. Νο Ώστε εΙΙιεΙ ρεεε ότ

σΙιο ΕςΙ·ΙεσεΙε , οσε σετΙεσε Με

Ι:σΙΙεε ησεστΙο εΙ νίεστο Εστο

εΙΙΙε.ικΙε Με εσετσσε ευ τσει:ΙΙ0



ὸε· Μ: πω. Ο οποτε! εοιπἰςτιόε

εΠΒικι €Ϊε εάκιήτω:Ξοτι , τω."

:Με νη ρεφείιο ρετε,ςυε να

Βτοπ πουἱο εοπ τω3αΙο ΐυετσ.Ξε άσε

!οενὶευτοε. ΡυεεΗώΓειιιπιστοε

ρω· Με πιιεε,γ ρω Με. τοιπἐιπυοέ

επεωἰίὶεὸε: ,Νεο εβτωοπεριοε

Πει· τοὸειε Με εοἴεεετἱεὸοε ο 1118

ΕΜΗ εΙε εοητἰειπὸο: Με πω; νΞ

υπο ‹ὶε τορἱῖπε ,εοπιο ?ε!τοοεε·

ΔΖυἱΙοε, γ ΒειιὶΙοο-εε , ΜΜΜ Με

ετο!Τετο5 ικΠοοεε ωΙιιΙιεπι ζωη

πο επ πυε!Ηοε τποτωοε Με άο

ιπείὶἰ:οε ροΠο: , γ άώο:ιο Με

Νοε Φ: Με κΜώσε Με νἰεπεπ

είσεςει·. Πε "κι :πιο ΙΙσπεόο

ΒοεΙπο, εμε Μια επι εΠο(Μο

πω· όε Οτἰει›τε, Γε ὸἐπ· , (ετ Δε.

8τοπάε2.8 ῇαιωε ο›·‹ὶα , γ ςυ‹: Πο.

ικι'ίοβο·ς: Πι μἰεο ΜΠε Με πω

ααα , πιο ίοΙο πι Ιποπώτε ,ο «Πει,

ρωο "σ ωοἰο εειτἔεἀο όε ω·

ὸ:ιε Πω Χειτεἱ:1ε , γ εμπε:εωτπο

Με ωἱίωοε πεσε8:ιεπεε είἱεπ

του Μ"ρεοίοε ετ› εΙ εγω, ω” ε!

πωπω άε Μ ΒιιοΙο απο 3 γ τε

ρώεπι ετιιεΙα ππιεττεε. Ριπε (με

_ὸἐτοιτιοε ειπα 1ο: ΒοωΒτεε , Δ

Ι ς1_τΞετι



Ι .
φτἱει·τ απτο Ισ ΓσστετΠι:Βσ έ

ίιήετοἔ σώστε σ:τρϊοσ:ιτδ Π” ετα

ττττε “σε σττετπἱίὶοὸε:ἔ Με απ·

Βτάταε 2 Πιτ σεοΙετεωἱετιτοε , γ

πιοιττωτεστσε , γ σεΐεστττεσω

ττιὶεστοτἔ Αφτο! Ματ» στο τω

Βε:2 εισαι όει·ττσετ,γ τεττοικιι·

εεΙἰΗεἱσεἔ γ σποτ τττιιεΙιστ ετε

δτοτ άτι.ιστΓστ , ν νετἰεὸοὸε:,σιισ

τ!εΡω τωεΡτω θεια !τιτττταστάσσ

σο: ρτσιιἰεττοττ ἔ' Υ μια ε: εισ

τἰειιεσιιει·εΙ!ετ , γ νΙτττάτι σε Μ·

8ο: τισττσροε , τισ σωστο ωστο

ττΠΙειττησ 5τείτε. ρτοΓοστε Μπα Μ.

Της1σ ὶττἱῖτιιτττειπο τω Μ, ο εστι

τἱεττὰτι τι Π:: Μάσα:: φοτο-Ιωσ

ττετΙσε στι ὸὶΐοτοττσἱ:τε , στοά:

@φωσ τΈστωοτε ώστε σΙΙα :

τω” στ: τι: νσΙιττττπά; πω: ττο4

ιὶ:τσ σιτε στο ρτσΙἱτω , σποτ τω:

σε, ω·σε ο8ωάτστε, οπο: εί'4

@τα :άσωσττετει , σιτε: εσττττΙ:ι ε

ττκ:άτστι Φ: πιστα”, κατ: «Μοτοσ

τι:ε :σσὸἱεἱοσεω ΓσΙσ Ότο: σει·

:σηεςε_ Μογοτπτεστε, μια εΠο.

του :σάιτ Με στη: :σί5: :μπε τι!

τττιτττόσ Γοττ, πωσ άεσωτσ σε: Ια

"τω" όσίτττ ιπσσΙε ΓετττετκΞα, ε]

Α4 @τι



ωπ:Μ :οίκω νἰ‹Ιο όε 1ο: Βοω-`

Βτε;,Η οπο Ισ' οπωωοε ,όςίοο

Ισ ρτἱιιιετε τόσο Μαθε εμε Με"

@Μαιο Με απο” α” οοτεΙ|ε,!‹›; τω

ίιοε εοπΙοε ῇοεΒο:, Ιω οφεως

αυτ» Με πω”, 1ω ποσοαεοοε :ου

Με άεΙεγκε , Ιω νἐοῇοε ω" ω"

εἴρεεἰοε ό:: εοΒ:τωεοαός·ε μ..

Ιε:ιο ,γ εΠοε μαρεΙοε σου τω”

Με εάαότ::. Πι ρτἱτοε:ω Με βο

τι·ει, γ τοωρο. [ο ΓεεοιιεΙα ω;

Με ίειοε Μου κα. [ο “πω”

οσε ο; Με εΙεΒι·ε ῇιιυειπικΙγ ω”

σεΜε ὸὶἴεοτὸ:ι : πιω τοε·π 1ο;

ΒιιεΙΤοε οσο πιο τΞεοεο «πω,

οπο ε; Ισ Βἱίὶοτἰα :Με @πιο , πο

ορτοοεεΙππόοίΕ οι: Με ρωτήσο

ΙετΙὸεὸεε,ΒεΖἰοοὰοΙε ©ο€οιο .ω

αιιιήοο ; οπο: 'ρἰ‹:εο Με άο

πητοι , γ. τε:ίποεε εοωιιικε,

1οπιόοΙοε απο @Με 8ΠΞοώοη,

οσκοπόο ρω" μοι· :Μο Ισ φα

Μια πιο: ιο εοίο , γ ντΜκω!

ίση. Ροι·ο οοικΙΙοε μια ("··›.

γο νετάαοετο μποτ εε τοοο,

οοΓεοΜο ε! αποτο ὰ: Μι Μί

τοτὶο μπι :οικω : εοΠεεο !: Μ.

πιο μ” Γι: Ρτοιια!πο:τπο 1οοο

ο ο οοω,

»



δ

ισοΓο; , ἙοέΪεπτ€υ£Ϊοε , γκ1Μιω

όε ΗΙοΐοίο: 8ιπτὸεπ ει: Πι απο

πιοι·ίε , μι:: ττοΐροπετ επι ΙυΒιι

το: εοιπυεοἱΒΙο: =γ Π”. ε&ο: , γ

ρτομοθ:05; ΑΜ φπα: ςυππὸο

:Πει ρειάσω; Π: ]ιτοτειτοο :ι ο”

οΠαεοωεαΜ , στο «Μαι φερει

«ΜΗ ἀΠεκειιεἑο ιὶο φακ:ΙΜουσε

ι:οπκ: Πιι:Ιο αποφ =ςιιἰω Με

€ωι·:ἱ ιιι.ιε ω: ει” σ:0:Μεσόσ :η

τοΓε ηιιο ε!ε που; πιστιεπε ία

οπὐεαὸσἔςυε ευπΙοεΙπηπεΒ

Τοτε; Μπι :Μάο Π:: ρωπυτοε,

Ροοἰωὸο τιιΒήι::ιεε ίιπτωτἱοε ει!

ρτἰτιοἱρἱρ όε “ώ εν.Ίο ,παππο

:Ιο επ Μαιο Ισ (με άειιπο οικω

Νώε : πιο :Μό Βίου είει:Ηάε,

ώμο Ισ αμκ Με οπτἱἔυο: εἴ

ττἱρτοτεε νίστοπ:οττοε Μο Η

τΞ8ικ!ο Γοϋτε επ ηοωΕπε , «Η

2ἰετκἱο ,ην.ιε πιο Γι: ουἱει όε: Πει

πιστ (ΣοτυαΠει , μπε: ποΒουα

κι ΜΠειε, Μο φα Γε ΙΙ:ιωοΠ

Π.: Ϊτε8εόἰε. Ε! ρήιπετ αυτοι·

ηιιΠο ό” ὸετιοτπἰηοε1ὅ άεΙ Ρτἰι·ι

τἱρἰο, ηυε Εκ: ΡΙο2ετ; γ Μωσ

!:ι (ξοωεόΞσηο νἱεκπὶο εί'το: ω.

τοαΜε , ειπα: :Πεκ “Παω”

Ρατ



σει·τΙσσι·ε μοι· ωεστεσ Ρωσε;

γ ΙΙετσεΙει ΈτσΒΙεστσεσΙε. ΑΜ

σιτε νἱεσσσ είΙσε εοσσσΙΙΙσε , εί- .

τσε σΙΠοσσε,ε νετἱσε Ι σγιΙοε: τσι

τε ε σοσσε Ισ σκιγοτ Σωστε πω”

εσσε:γ ΜΙΚ: σιτε σσετἰσσ σιτε Ισ

σΙστε_εΙΤε εσ εΙ ρτοεεΙΤο σε ω σε

Ιεγτε σεΙτσε εσωστεε : ίσστε Ισ

σσεΙ τη τσσγ Ιτσροττσσεσσε σε

ωσσετε,σσε εεοτσε(εσσσσε σο::

τσι τισ νσΙσστεσ) ωετει· ίεζεσσσε

νει Ισ ρΙσσ·Ισ εσ τω: είΙτετισ Ισ

στ” τω εεεσσ σε τσἰ ΕκσΙτεσ,

Ιισττδ.σσ σΙεσσσε τστοε ε τισ ρήσ

εἱρεΙ είΙσσΙο,εό σττσε Ι·ιστεε ω:

τἱσσσεε ρετσ τεετεσεΙσιι , ρσείΙσ

(με τισ ΜτΙ σε Εστω· σσεσοε

σεττσέτστεε ε Ισ σσειισ`

εσἱεἰσσε,σ ~Ι

 



δ

Άι·ειιι·πετε:ο όε τοεΙα]ο Μπα.

- .4!άθσβασ έκ ΜΗ: ἰἰπσ

έσω:ω” ωὅωἰο , ά:

2ι·υπέΙ άῇψ:ἰυπ , έ:

Μπίεε :Μπαμ , ιίο:Μο

έ: νυα:&ω:ὅΜ1ο°ΪαΙ,ιἰη#Δ:ἰο πω

άϊαπο])ω ρ›·ε/ο σε: σ! πω” έ:Μ6'

οϋύω,ωεΚω· εποε: , πω; έσπασ

_β·ω :Δε οἰΜεβαεπΞ/.τὶωσ/ἱιπἐπε,

[ιιΗΜε :Με επρ·ώπο ε/!.Μο, υ

ππ/ἐἰα έν::·:έσε·.: Β|ἱΙ ΡΜ” .ΡΩ

θυ·2υ,ε κία.βι ωσεί” ΛΙψ υπερ Δ

επασία.Ροιρ!έσι2αά Μ! μυεδώέσ

θεά-βιο ·ι ε”:Μο α( :Μο Ρτοριζβ

:ο άε|ἰω,επ:πιιἰεεάεπαοΟΜαΐεπι,

Μα|.ι,ε ς/?ιιτα Μπέση:υπ @αβε

ωΞεεπω‹Μ σαπάκια θαἰῇἰο,εκςεμ

ΦΜΑ:ρω Με: ιο»·πωοε [Με.

|σ:;Ρ%€/ω|ἱκβἰἱσὶἐπά :στα απεικ

|οσ2ι· σω!έσω,σ ό: άε!φιν , ·υΙκέ:

Μ? Με ωυέϊ2::,ε !ο: με |σε »πω

“απο” επ απωτ(ςο , ο άιβεβαιωίσ

]ΐπ.Ρωα :ου:εσητο άι Ισ μα! @Γ

Ιπε/ό Μ αιίαη/Ει1°8πιικπα @με σ·

_ μυωπο,4υππω ε: Ια ρι·ῇπσω ά:

Π'Α!ξ/ϊο/σ Ρτιών;ια) Μ ω· ἐπα'κι.›

€ ΜεΙ26απ > μ

.Ατ



Ατειιτττωπτο όεΙ ρτἱτττει· άτα

- σεΠέ (:σωεάτε.

ΝττΞ!!ο Οτι!τ7ΐσ :τι στ” Μισο·

Μ στο :τι τω: «!ε·υτή:!συπ[ιφο,ϋι

!!ὁ αἱ τι Μο!!!τω, :ία σα” "#02

Ρ:·ώ σουτωτο!σ !!σ !ωιύ!πηά: Ισ

μα! υ·ί8σικώιωΡτε άώττάί.!ω'αι·

Ρωω/ὶι αρ στη ΑττΧΜΜάο,ε θα

Μό αυτ υπ τω!! @χο &ωπω!σ

ΣΞροπέσ,2! σα!!! α!:Λυπε: τ!ε Μαι.

τω:: πικαπ:: Η επάστ:;ὁυπαυἱε

Ρ !!απωω!α Πε!α?Μα,επ τητα· τα

[τ Μ» ο! εσύ-κου σή.ω!ουπτι "Μ

πτου·ικ!α Βωπατ!τι Ε!τσ!τι:!τι μα!

ΜΜσπάο Σσυφτυπἱο ο σα!) τω.»

Οε!5/!!πα στη σ! πεδοετο σ!! β τι

πω , 2ΜΜ στ” σοη/ϊέσ !!.ωπιι!ο

ωτω,ωμα! ψωιτ!τω·υπΕπτυ·ε

“στο απ: Σττηποπτο Μι! Μέσ

σωω!ο :στα Οε!!·/!ίστα τ Πα!Ξβο φ

τα υπυ.ποπσπάο τοπ «Μωβ "Μάο

ρω·πουτύπ Ριππππυ,ε! φαι! τα

ε.οπαωΣεπτυ Μ” Ιτς/Μ στι: Πε

8τικ δεαπΡποπέσ,ε (]'ε!φ!τισ ο τα

[ι ά: Οα!τ/ΐο.Ρατυποπσ[ασ τυπο

επέο τα Ω'ε!ιίβίπο. Μ μα! Μεταβο

!σ Με: τ!σ Με βεώοτ)· τοποάπάϋ

τσα!ςβι οπω!»·:,ίπάπωέάο!ε τι κι

τ22υησ τσπτσΜΜ ά: δωτ!”σπίστ

4 θα



?

ΦΣΒΒΦΒ&θϋΒ&

(ΣοιιιΙειιω Ια ώστε.

δ'αζωο.ΜεΙέβε:ι.Σεωρωπέυ.Πο

ἰ€/ἰἰππ.Ε|ἰ:έα.Οτἱ£ρ. Ριππωιο.

_ _ Ν είΙο νεοΜεΙΙΙιοο

' Ιει επιιΙειει όι:Ι)Ιο:.

° δ; ΜεΙι!ι.Ειι ουσ Οα

· ο ΙΙΠοέΟιι!.Ειι ε!" ρο

:Ια ιι οποιο, οσε εΙο

του ρει·θετιι ΙιεταιοΙοτει το εΙοτεί

Γε,γ οπο: ο ιιιὶ ιιιπιετιτο Μπα

ιιιετεοὸ,ῇ νεται εΙοετιςΔΙΙο , γ :ο

του ι:οιιοετιΙειιτο ΙιιΒιιτ,οιιο πιΙ Ισ

:πιο οΙοΙοτ πιιιι·ιΙΓοΙΙωτε ριιεΙΙεβ

Γε. ΜΜ6.Ροι· επιιιρτειιιΙο τω.

πιο: ι:ΙΙο (ΞιΙΙΙΙο έ Θεῷ!. Τοπ

ερΙο ρω :απο οτι Υετε:ΙοτΙ,φ16

Η υιω πιο οωικ «Η πι:ιγοι Μπι

  

ουκ: επι οι τΙσιπι η , πιο Ιο τετοια ο

ρω· Μοτο οικωιω.ΛωΙΙ. Βια

απο απο ΙειιΡΙ Β:ιΙοιεΙου το Φι

τἑ γο Ιι ρα οποιοι. ΟΔΙἔ7ἰ. Ο

ΙιΙειιωιδειιι·ωπε στή” έσω, οπο

ιιι€ΙΙι€ιι.ιτιιοοιε του @το ροΙ:1-- ›

οι? οπο ογ4Ι0ι ΜεΙΙΙ:ι. Με: άοΓ-°·

- ναι



Ἀ(ΞΤΟ ΙΙ

Ι1εοτει:ε:Ιεε, σ:Ιε εεε Με εε;Ι›εἰ:_

ι:Ιε ογι·,ροτειιε Ια ρεεε Γεώ και

Εει·α,ςι1εΙτι·ιετεεε το Ιοεο :πτε

ιΙΙιτήειπο,γ εΙ Ιππειπ:ο ‹·Ιε τικ με·

Ξεϋτε: Ικα ΙεΙ:Ιο. (3οιπο ευρό ετἱ

ΙΙιεεεεΙο ‹Ιε το! ΙποιηΙ:Ιι·ε εοωο τι:

εοπεεωτ ρεεε ρετὸετίε Ισ Μπα!

‹:!ε τεΙ πιεσε: εοπιο γοέ πω,

μπετε τΙε οἱ παρε , εμε πο ριπε‹Ιε

:οἱ ρεεΙεπεω τοΙωει·ευε εγω Μ·

βΙόοεπ εοτεεοπ ΙΙιιωευο, εσπ

ηιἰ8ο επ ΙΙΙε5το :ποστ εοπωηΙαιι·

ίπ εΙεΙεγιε. Σ'αΙΞγΐ. Με απτο

εηι1εΙ εοιπτε φάει: ΓοΙεωεΜε Ια

εάιιετίε ίοττιπιε ροιπε Ιιι είΙΜΙο

:σε οόΙοετιιεΙ.$εωρτουΙο, δειπ

Ρτοοὶο.$εωρτοτ›ἱο: Ποιπ:Ιε είΙ :ὶ

εΙΙε ωεΙὸἱτοἑ 6'εωρ. Λεω εΙΙογ `
ίεϊιοι· απ:κΙο όεΙΙοε £ευεΙΙο5. Υ

6ιιΙΜ.Ριιεε τοΙνιο Με: ιΙε Ισ Γε

Ιε ἔ δεπεΡ.ΑΒετἱ0ἴε εΙ 8ετΙΙεΙτε,

γ νΙπεΙε ο επόετεὲετ επ εΙωΙ:επ. Ϊ

ἀετε.Ο.ΙΖὁἄ.ΑΒΙ Ιο: άΙΙΙΙ:ϊο: το Ι

Βεπεπ, «πει ρω· Ιοίοι·κυπΙο απο

Βετι‹Ιὸ ρειει:49,σεεη·ετυο γ

Ξει:οΙετ:ΙΙ:Ιε τοι·ωετπο εοοΠ8εε,

εΙε1ιι:ΙΙ. στ» είπω ΙήεοπερετοΙ:Ιε

Ια ρεπεΙε γ όεΓοίΙππΙε ωυει·ιε

ευεεΙΡστο ΕταΓρεΙΤε.Απάε “Με

Ήλιο Ι



τι έ: Τ Ο Ι) 8

στοΙσσσσ , ειστε Ισ ετττοτττο, γ εσε

:εστι Ματσε. Σπορ. δεοστ Με·

8ο , τοποσ εε. Ποτέ/Β. (Παω Ισ

νεοττισττ , γ σε:τ:τ Ισ ττοΙεσΙσ ο

τοτορείτετ·σΙ τττίΙε , γ σΙ Δετο

εΙιτισο Ιοεε8σεσττσ : τοτε ρεοΓτι

τοτεοτσε ττ·Ιίτεε σο Ιοο στ8οοε

το Ισι.Ο Βτεοττσεοτσι·εσε Μικτ

τε , εσσεΙΙσ οσε σεΙεττσττ ο Ισ:

στΙτέτσσε νἱεοε. Ο Η νττ:τεΙΤε.

σεε εστω ΕττιΙΙΙΙτετα, γ (Μεσοι

τοεστεοτ,ΓεοτττΙσσεετοτ πω. Ο

ρἰεσοσ 5εΙττσεσΙ , τοΓρττττ επ εΙ

ΡΙεΙ:εττσ εστεεσο : Ρστοσε Πτι

εΙρετσοεττσε τττΙσσ οθ ετοστε ει

εΓρΙτΙτσ οεττΙΙσσ εοο εΙ στοα

ποσο Ρ γττττοσ , γ Ισ σεΓστεΙοσο

Ττεσεώ'εωγ.(Βε εττσΙο εε ἔ θα!. '

νετε σε τη σο ατε ΙοτοΙεε , οσο

@ο (σου: σε ττεστρσ ) σε το

τ.ττοΓε τοσει·τε τοτε τττσοσε αστε;

πιο τσ αττεΙ:ετσσο Πο. δευτ. το,

ρσεε ΓοΙο οστετεε ρεσεεετ το

τοττΙ.ΟττΙτ/!.νετε εστι ε! σΞεοΙο.

Σεπτ!» Νο ετεο , Γεέσο σΞεοΙο τι·

εσοτοΙεσ εΙττσε εσοττεο συετΙ3.

Ο σεΙοεττττττο,ο Ι·σΙ;τττσ τττττΙ:σσεΙ

Με άι τ:ότι·ττττο σεοστεεττοιετο, σ

σΓεΙ ο στείτο τοσο εΙο1:σττοτ σετ

ΐΒ



"' λ Ο ΕΟ Ε

ω·Βοωϋπ.Υ Ιο-φΜρεσε ρε , πι· Υ

το σου Με ώ ΓεἴοἔΠέκαἶτΙο Με Π::

Ιο,ο επττετἔ ΜΗ Η Ισ ά0κομικι

τοι·Γαϊκι:Η εστω οΙἱἐωπατατωεΗο:

ηιιοόεΓε,πο πιο ἐυτο.ι_πισε "Με ῆ ι

ΜΜΜ εφε! Δ ςυίετιπ ε: εοοῇοίη

` Ισ νἱὸε,ςυστ10 γο @να Βιιε!8ον τό

·εΙΜ,ουηςυο ρου αΙΣ>υπο άαίαΠε

νὶυἱηίἱπο μοι· νὲι· πιέ-ΕΠεπ, πιο

ὸ811τἱε Βιιστόπι· όσ ρεΙἰ8τοε. Ρο..

το Η Γε :καιει Πο οπο ::ΠΞ8ο, μ;

ηιια:Ιο οϋΗΒα:Ιο ο όιιι· Φωτο. ‹Σε

ίπ νὶὲει:ηιιἰει·ο εοεπιιμ πιο: μωβ

το (με ετπτε,ι·ιο ςιιἰετε εοΜοΙη

α:Ι6,οΞ εόίΒο:ΜΤαι σε ίείκιΙ πιω·

ΜΙ πο τροποι· Μπακ θα» τοόο

φωτοΙε ε!ωιω·ω ροσο, :Βεβαι

ιιεε,ωεόπτο, :με ογόοΒε ςΙριΞιτ,

ηιιε ε: ρεΙἰετο @πω ο ορτεωἱει·

Με οροίὶεπω ὸιιτεε,ροτῆ ω:: Π:

ειποιππι:εΙὶὲ νη ρο·:ο, ὸ€Χ€πτ05

Ποτ” :Ι εμε @Ιω ιΞεικτ,εμιο Η::

Ιο8τἰππαε, γ ίιιΓρἰτοε ππκΒο ἀε

Ιεπεοπεπι ε! εοτεεοπ ὸοΙοτἑὸο,γ

«πιο Η ὸεΜοτ€ πι€ ήπιε, απ” εδ

τπΈο Γε επεεπὸετὶ;ῇ ο! δεν! τη::

οιόε όοκιόε: ρυεόε τει:επϋετ:π:Μ

νιΝο,ο Θωθ οΒ]ετο πο Π: επιτερο! .

Μ,αιΜο ,χ ειιδάο Νικ! εε απο

` φα:



_ Α Ο Τ Ο Ϊ. 9

αοοπΓα: ροη αἴἱο οω·τοοπα Γο

ω» νο ροι:ο,Π αοττα Μοτο Η πια

ωτα,τοαατω οιιδαέ απ» ΜΒο οια

αμαάετα,οιια απτο πο ία αοο «μια

ωικΙατ α! ρα!ο κοοΙομοοςοα οπα

Ιο αε αΐραι·ειτ Μο ασ τοι1απα αεα °

οο,γ τμιἱςἐ πια αο8:ιοα α! όΜΒΙο:

γ Η ι·οοατα,ωετατιοα Μο , γ ἰτ:ἱο

ΜΗ ο ίο;:ρ,γ αΙ ωΙοατοο. Ρο:

στα οπο: ὸἰιαο Ιω ίαΜοε , ηπα

εε €ωο:Ια οαΤωοίο ο Ιω οΗἰΒἱ.

άσε ταοαι·αοο φωσ ριιαἀαο Πι:

αιμα: Ι!οι·αι·,γ φα ΙσΠεΒει οπα

@οτ πω: αωραΓεα. Ρι185 αο αΡεο:

ακ:ι·απποε απ: οσα αίὶογ Φ.ιάο_Γογ

ραι·ρΙακο,Ιο :Με Ωιοο α: πιο",

γ ίαΕι·Μα , γ αοοΓοΙατΙα ε ροτεμα

:σοφια α: ροΒΗ:Ια Μπιτ Πο π·

τα,οὶ εραταῇο,τοω Π8ατο α:.Βοιι

ταααι· ροκ· απο, δ: μι· απο . Οι!.

δευτ ρτοοὶο.δ'εω.5αῆοτ.£'σΙ. Πα

πω: Δεδ αι !ααἀ.8ιιπρ.δαί10π ναί

1ο ποιο. -

° (λάβα. ώ

@ήάοΙου·ρωΩ/δυ· Μ|,

φαι/έ @πωσ σ” καὶ πω!!

..$'υπρ. ΒαΠατορΙΜο «ΜΗ αίΐα

Ιωά.Οα|.(3οτοο ἘθΕΠΡι8Γἑ αἱ οαΓ

τα!ορ!αό.0ζε0Π10ίαΩΕιτέ σιω

πισω:



Α (Ι ΤΟ Ι;

ι·ι·ιοτιτο προ! οιιο οοτιδ8ο ΜΗ

πιο τΙΙΙ:οι·τΙο 2ειοιιοΙ οτι οιιιοτι Ια

τοΙοιιττιό ο κι τιιιοτιτιο οΒοτΙοεά

οιιιοτι τΙοτιο τΙοτιττο (ΙθΙ ροεΙιο

οίοιιιγοτιοε, μοι , Βιιοττο , ττοειιο,

οτιιοτ,οτιοπιιΙΙ:ιά,ιτιγοιΙειΜ:ογτΙο

αΐιο:,ΓοίροεΙιει:,τοτΙο τι ντιο αιιιίοζ

Ροκ: τείιο γ τουτο οι πιο ιτΙΙΙο

“οποιο οιιο Ιοοοε.

6'ουτρτ·υπτο.

Μἰι·α Ναντ τἰο Ταυ·γιυγο

.ά .Μοτο Μωαβ πάτο,

στέκι: @τι πτσΐωγ Μουτ;

1” οἱ άο·αταάα/δ @Βιμ ο

£'οΙ.Μογοτ οτ τοι ·ίιιοΒο , γ πιο;

τιοτ Ιο με όσο οΙο οιιτοτι απο οι.

Βο.6'οση>.Νο πιο οτιοτιίιο γο ,ο

1οεο_οίΙο :Πο τιιΙ τιιιιο.Ωαλ @ο

ττιιιττιιιιτρεοδωρΝο τΙΙΒοτιοοιι,

842.435 Ιο οσο οιιο: ,πο :οποιο

ι5'ωφ. 13Ιοο ,· οιιο εοττιο ροοεΙο

Πει· οποιοι· οΙ ίιιοέο οιιο τιτοττιιοτι

το ντι νΞιιο,ο οΙ ο οιιοττιὸ :οι 6ο..

τΙοτΙγγ τουτο ττιιιΙτΙτιι‹Ι Δε ομοια,

β'οΛ(ζοτιιοογο το 1ο τΙΙτὲ:ιιιογοτ

οτ κι ΙΙιιτιιιι οιιο ουτε 0ι:Ι10 Με”,

ο οι οιιο οτι ντιτΙΙο ρο-ΙΤο, γ ττιογοτ

Ιο ο οιιοιιιτι οι οοιιτιο,.οτιο οι οσο

οιιοιτιο



Α. Π Τ Ο Έ. :ο

οοει·πε εΙεπιπ-ΙΙ επετρο:. Οοιπο

είε Η ερετΙεπεΙα ε Ισ εΧἱΙΙἐεΙε; :ο

απο εΙε Ιο νΙπο ε Ιο ρΙπτεοο ; εο

τπο εΙε Ιει Ιοπ=Βνε ο Ιο τεεΙ:τδω ε”

Ι:επεπεΙο :η οεΙ Έπειεο ῆ τΙΙιε: εΙ

ου:: Με οικετπε.8εωρ.ΑΙΒο ε; Ιο

πω: γο οΙΒο : ἐ πω: Ιω ιΙε π εΙΙε

11ε:Ιιο; πο πω. Ισα: , Ππο πεπε

εε. θα!. Νο τε ἀΙΒο οπο: ΙιεοΙεε

?πιο οπεπεΙο ΙποΙετεεΒοοε όΙ2εεΙΙ

δει». [Σεπ πω: πωπω Πω οιπε

το απ , πω: εε εΙρεεἰε ὸεΙιετεΒἰε

Ιο εμε ποτε εΙΙ::ΙΙΙε.Οα!.ΡοτηυεΞ

δε”. Ι)οτουε Ισ (με όΙιεεεοπ

"Μπιτ Ισ ΠΙπΙΙΙΙ.ππε τεΙΙΒΙοπ.

δαππο.Τυ πε Ιο εΙΙτω,·εοππο ΜεΙΙ

Με ε: ,9,τ:ιτ1:Ιε, πο εποε επ εΙ ω ·

επεσε» ‹Ιε :τή εππο,οιιε Ρον Ιε ΙΜ·

εε Ιε Με ο Βοι·οοΙΙοπεε , πο ε:

πιο: επεπεΠεποΙεπ σε ‹Ιε ειπε είε

εοποπεεε, γο τε Γεπετε. Πολω

ετεἰΒΙε εοίο Ρτοεπετεε.δσω. Απ -

εεε ΕεεΙΙ.(Δε εΙ (ζοιπΙεπεο ‹Ιε Ια

ΒΙο:Ι εε εοποεει· Ιιοτποτε Ια άο

ΙεπεΙ:ι εΙεΙ επΓετπιο. Οιι|έ/2. @Η

εππΓεγο ρυε‹Ιε τεεἱι· Ιο ειπε-επ Η

Μ, τω” οιάεπ τή εοπίεγοἐ Σεπ.

Η .,ΙππΙιο.ΗΠε ε: εΙ ΙπεΒο εΙε()ε

ΙΙΙΙοζ:ΙΙ:ιε Ποπ Π” εοπεοιωκο

- Μο
Η



.αοΤο τ.

:πο Η τοΙΜΙΙ:ΙΙΙθ εΙ οπο: εοιπι·ΙΙΙ

εΙ επεΠοίΤο ω: τἱτο5.Ο ίοοει·ωπο

[Σω ουδ οΙτοε Ιου το: πήΠετΙοω
@ΜΠΕΙ μεσω ρυθΠε επ Νοε Ι

πτομοιιο σε πεεείΕπΙο τιιιοπΙιοπ

οτι εΙ:«π5ιαΓυ Ιἱωπε ρυΒΙΙε ρω *

ππιτουΙΙΙο,ροτεεεεΙ :πιπιπτο ουσ `

ω” οιιεόεἱ τοόοε,το:Ιοε ΡείΙο.ιι, Ν

ποοοε τοωροο,ροο8Μοε, γ ημι

ττοεΙπιόοε ,τοππο ΙΙει·ποε απο;

Πο Πωσ ΙοΙτοπ ρω Ιω Ισωεω·ω.

ΜεοόεΠε ε! Ματ οτε ρω Ια πριν

8ετάεσωτοΙ ροόιο γ Ισ «Μάικ Ι

απο πο ίοΙο οοικΙΙοε, :Με ο Η, 7·

οπο Ιογ όεΐεπιρετου εοπ·ο :Ισια

€οΙἰίΙο.Οα|.$επτνρττ›τΙὶο ἔ δωμ
δείΙοτ.ΟΜ,Ν«› στο εΙεκεε. δω!» Ν

Βε οπο τεοΙΡΙε·οΙΙεὶ ‹ Πο ε_σμο.

(ΜΙ.ΩΒε το: ρεπεεε· ο: Μ οτοΙθ

δσυφ.αυε ΜΜΜ ει ΜεΙιοεο. δε!.

Υ Πο οπω εοΙο ἔ δα». Ηπα: πτοΙ

εκ καει· Ισ νοΙίπεπό το ν:: ίοΙο Ια

μπαΙιικΙοα. (ΣΑΙ. Ροεο ίαοεειΙε

Ητωι:Η.δηη:. Μ: ρετΓωεωτκΙο

επ εΙωπΙ πο εε τοοίΙοικΙο ατοε

οιιι·εω,ο ρεττΙοοεπ ΙΙΙ ΙΙεπκπτ επ Ι

ωάτίει·πι:νοΐοτιοεΙοε ΗΙοίοίοε :

‹Ιο ωΡΙΙΙοιωωωΙω εοωο ουι- :

Πετσάεε.Οι|.Τοτρε από σε π. ‹ αν

Ντ



Α ΟΤΟ !. Η

το· έ! οετιΓεϊιε ιι οιι·ο,ριιο: οπο το

τε ρτα:ιιιέ άε Ιο:ιι· : το ιιπιιΒο ΕΠ

ω..ειωρ.ΗιΖ το 1ο ή Μου (ΗΒΟ,

ὁ :ιο !ο πιο! Μοο.(ΜΙ.(Με πιο

1°θΡΗ16035 ἔ δἔρ. (Με Γοπιι:τεε Ια

εφωιιι άο! !ιοπιοτε ο Μι ιι::

ΡειΓεεειοπ ό:: Ια Μαι σωμα

Οιι!.Μει!άιτο ΐειιε,οιιε Μάιο πιο

|·ιιιικ·ιτ !ο οι:επο ροτιίε ο8είιο.

δωιΡ.Ροε: :με , τοι!ει το πάει ε

ποε οι; !ΙοτιιιΞΟΔΙ.5ἱ.Σφ.Ροτἡἔ

(Σελ ?ειπαμε πιο ιιοικ:!!ει ειπα:

οιιιειι ιιικ!ιειιο πιο !ιο!!ο ,ο :ιο Η

εΐρετοο!εοπς:ιι·.Σσυφ.Ο ροίι!α

ιιισιο,ο Ηιε!ε·ριιτιι φεεΝεπιβτοτ,

ο πιι48ιιο Α!εκ.ιιιότε; Ιοε οιι:ι!ξι

πο ίο!ο άε! ίείιοτιοω πιιικιόο,

Με” ἀε! ε!ε!ο θ: ]υ78Νοτι Κ: ε!ι8

τιοε.(ΜΙ.Νο το οι Μαι :Πο ο άι

Με: Τοτικι ω). ΙΝο ρτοεα!ει:.

δωκρ.!)ιπ,ίι τι:Ηιιε εποε: πιο:

£οτ:ι€οτι ή Νεω!ποτ , γ Λ!ειιιιι·ι

όιο:,σείειρετει: ‹!ε ιι!επε:ιι· ντο

ΠιιιΒοη οπιε!ιοι άε!.π οιι.ι!εε οτι

ει·.πιάει ΜΜΜ: ι:οτιί!ιτιιγόεε ίο

!οτικιιει·δ ε! Με ρα;!ιο: , γ τεθω

!!ο: ε!ε Με: πεπιι!ειοι,ι οπο: ιι

οποιο: οικου ΜΜΜ: Μ: !ει·όο «Με

!)ιιΠΡ!ιε ώ ε! Τοτοἔ «λε Μιτιειιιιι

2 εοτι



Α Ο Τ Ο Ι! !

ι πι: ε Ισ: Ι:σστε:τει:εσ:τ. Α τσι:

τω: εΙ εστ:%'α!!β.Νσ Ισ στεο,Ι::ι-ι

Ι:ΙΙΙΙ::: Γοι:. δεν». Ι.ο σε τιι:ισιιεΙι:

σο:: εΙ :τΙ:τιισ,Ι:::Ι:ΙΙΙΙσ ἴικἔΪεΙΙΙ-Ι

8ο ε: εΙ ει:τ:Ι:ΙΙΙσ σε τι: εισι:εΙσ.Ι

Οι!. Μ:ΙσΙιο Ιω είιε :ιεττΙο, γι:οττι:τΙ:ι: σΙιε.Σεωρ.Είεοπιστεΐ

Ιεε Ισ: Ι:ΙΙΙστΙ:Ιε:; εΙΙι:τ.Ιιε Ισ: ΙΙΙ-γ

ΙσΙσΓσ:,ι::Ιτ:ι Ισ: Ρσετε:,ΙΙεσο: εΙΙ
στι: Ισ: ΙΙΙ:τσ: σε Ισ: νΙΙε: , γ τικ-Ι

Ισ: ε:ιέι:Ιο:, γ σε Ι:: αιγσ:: σ ΙΙι:Ι

σποτ: Ισ: ε: ει: :ιΙεσ εστω τι: Η:: Ι

τεριιτιιτστ:. Ογε : δ:Ιστιι6,σο στ;

“Νοε Η:: τι:ι:εετε: γ εΙ νιτισ σει

ωστε σο:: 'Βετιεεει, γ νετ:: ει: σιτε

Ε:: τιετ:ε : εΙει:ι;Ι:σ ε ΑτιΙΙστεΙε:,

τι:ιτε τ: Βετσετσο. ίσετιττΙε:,γ Ισ

σισ:,ΌΙιτΙΙΙΙ:ισσ:,γΜστο:,τοσο: Ι

ει: εΙΙ: εοικοτσΙι: εΙΙἔι. Ρετσ σο: !

Ισ στα:: , γ Ισ ή σεΙΙ::: σ::ιετε στ:

τε ι:οτ:τε2ε:ι εττστ_σε τστ:::ιτΙο ε::

εοπ:ιτι:, σ ωιιεΙΙ::: Ι:ιιιισ γ ιιγ τω.

τσ:,νἰττιισίε:,γ ι:σειισΙε:,ειιγ:: τε!.

γ:Ιι:τ:σεετει:τε :σωσει σοι:: εΙ σε

τιετ.:Ιντ:ιτρετισ.Ρετο σείτε: 02:48!

(με τε ι:οι:τ:ιτισ Γι:: ττ:ετ:τττε:,Ιιτ:

:τα Βιεσ:, σ:: εἐσἱσ:, Π: ΙΙιιιΞισιι€Ι,

Πι:ΙοετΙτι:ΙΙ Ι::,ιι:: :Ιτεται:Ιοι:ε:,ι

έα: σΙεσΙ::: : @ τοσο Ισ :με ::Ι6Ι:τι

' ε. ού:: τ

 



-ο Α Π Τ Ο Ι. το

οΓοτι Ιἰιι όοΙΙΙ:ιοτοτ Με τΙΙΒΙιτιιιΙο

εΙοτιοε,Γιι ΙέΒιιο,Ιιι οτιοτιίιο,Γιι οΙ

τ:ιΕτΙο, Πι όοΙοττιοι· , Πι ιτιοτ:ιτΙτικΙ,

Π: ΙτιοοτιίΙοΐε:Ιο, Η: τοΙΙΙττιοιιΙοτ,:ΐο

τιοοοιι·,Γιι τοΙιοΙοοι·,Τιι ρτοΙΙιτιειδ,

ία νοτιιι Μάτι, Ισ :ιοτιτΙπιιοτιτο,ΙΙι

Ιο:ιιτο, ιι τΙοίεΙοτι, Για ΤοϊιοτιιΙο, Π:

:Ι-ιιΙοεἱοιι,Ιῖι οοτΙοτΙει,Ιο 8οΙοΙΙτιο,

Γι: ΙιιιτοτΙο, γΐιιιίοόοτΙ, Το ττιιοάο,

(τι οιττοιιτττιιοτιτο,Ιιιε Ιιοι:ΙιἱιοτΙοε,

ίοεοττιΙ.ιογωΙοτοε , ΙΙιε οΐαιττιΙοε,

Πι όοεΙδΒοοττιιιοτο, Πι ὸοΓιιοτ8οἔ

€τι,ΙΙι οΙεοΙιοοεοτΙο. (ΙδΙΙ(Ι€το ο ΙΙ:

πο οΙΙὲ οοΙιτικο ‹Ιο οοΙΙτιεοτΞιτΙοε

γάοΙ8οτΙοε τοοοε:ο ιιέΓιιτιιιοτοε Ιο

οῇΙΙοε 8οτΒοοτσε, Ιο οοιιοΙ ίοιιΙΙο

Το ιιοΙΙειε Ιοτεοε γ οιιτοτΙοδτοε το

Ρει:,οιιο ΙττιροτίοαΙοτι, ο ιιΙιιοίιο

το: όοΙιτιιτοτΙο τοττιΡΙοε τιιιιττιοΙοετ

?οτ οΙΙοε οε τΙΙεΙιο οποιο τΙοΙ ‹:ΙΙιι

ΒΙο,ο:Ιιοςοάο ροοοεΙο,ιΙοίΙτιιΙεΙδ

το ροτογίο. Νο Με το2ο‹Ιο οτι Ια

ίοΠΙοιόειο ‹Ιο δ. Ιιιίι,τΙο τΙΙ2οι ΕΙΙο

εε ο τιιοεοτ οτιτΙΒΙ1ι1 τιιοΙΙεΙο ο Α· '

τΙ:ἰ οτ:Ιιο ο Ιοε·‹ΙοΙοΙτοε άοΙΡτιττιγ .

ΙΟ ο 6ΙΙει οΙ ΙΙιιοΒο Ιιιιι·τιιιτιο τιιοτιο

οιιοΙ ΙτιΙΙοττιο,ο οΙΙ:ι τιιοτιοΙρτοκ:Ιο

ΗοΙΙ:ιε Ρτοίοτ:ι. απο μια οΙΙο

ΔΙΙΙΙ)€ΙΙοδοΙΟΛ16)€ΙΙΙοΒαι1ίεΙ,τΙΡο
` - - ' ΧΛΜ ι

Χ



Α Ο Το Ϊ.

ΑιἰΙΙοτεΙε:,εΙΤε νΙιΒΙΙΙο, εδο: ζ

:ΙΙ:ε:,εοιιιο Γε Γοπιειἰειδ ο εΙΙ:ι:,

Ιογ πι:: εμε εΙΙο:ἔδ::υΡ.Α Ιο:_ξξ

Η: νειι:ιετοιι ουει·ιιιι :με πει

ιιιε:Ι:ιΙΙε:,οιιε ιιο ει Ισ: οσε οεΙΙε:

(αετου νειιεΙἀο:. Ηιιγε (Η Π:: επ

8ιιξιο::δ:ιΙ:ιε: ειπε Ιιιιιειι Ρ εοΓει::]Ι

ε: Μαι ειιτειιεΙετΙ:ι: : :ιο :ιειιετι

:ιιοιΙο, πιο :που , τι:: ιτιτειιειοιι,

Ροι· 68ο: ειιεοπιιει:επι εΙ οίκεςἰ

ιιιἱειπο οσε ‹Ιε Η οιιιετειι Ιιειει·.

ΑΙο: εμε ιιιετειι μοι· Ισ: :επιε

ι·ο: ὸειιιιεΡωιι επι Ια εαΙΙε,εοπιΙ:ὶ·

όετι,εΙε(ρΙάειι,ΙΙειιιιιτιΡτιιεεειηι,ίε

ΐιαΙιιιι ειιιιοι·,ρτοιιιιιιειετι ε:ιει:ιι-Ν

8: ,ειιΗιίιιιιιΓε ριείΙο, ερειειΒιι:ιι-ι

Γε ΙιιεΒο ιοιιἱειειι εμε ιιεΙειιιιιειι

Ισ «με οιιιετειι. Ο Άικ ΡΙ:ιειι , ω

:με ειιοΙο,ο οσε Ιιε ἱο ε: εοιιίε-ἔ

ει: :σκι εΙΙιι: οι:: :Ιε ιιοιιεΙ οπο:

τἰετιι ρο,‹ιιιε ερειεΙσόε: τω: ο άι;

Ιεγτε.Ο'ο!.νε::ΜΙιειιαε: οι:: οι::

:ΙΙτ.ε:,γ πι:: πιεοιιιιειιΙεπιτε: οι:

Ροτιε:,ιιιιι: Ια οιιΙει·ο :πιο Τε ί] Ιε

ε:.δειπρ.Νο ε: είΙε @πιο μια

πιοεο:,Γεειιτι νεο , :με :ιο Γε Γει

Ι:ιειι ο :που Γοπιετει·, πιο Ιε·ΙειΙ:ειι

:ιεΙιιιιιιιΙΙιει· : κιιΙΙ'ει·ειΙ:Ιε :Με ε:Ι

Ρωτάει Γε: τιπεΙΙιο ε! (με πω::

Πιο
Ι



Άί:·ΤΟ "Η Η'

@ο ιἱἰ:ἰριιΙο. Οι!. Υπ: ῇΓοοςεἔ

ιήεπ το πιοίὶτό εΙΙοέ.$'ση.Ω_ιιΙδ ῇν

ΙΙοε,εμπ: όσ.Ιοιιο Π: ιΙςΙειιοτομ.;

οΙΈΙ Ρωτάει: Ισ νοι·ευο:οςπή πως!

ςΠο0' αυτ: πω: Με;; ΒοοάΒτη

ηΙῇοΙΙοο.Ροοτε ρα;; ;ρ_Ι4ιπποεΙδέ

,ο οι: ΙΙσπνο,ρ=έθ Ισ απ; <Ιβεη9

«π Ιοφικο “Ισα” ε πω: Φωτο

μοι· ε:;τωσπο με άε:εστίο ΙΙο:Μπέ

α:οετοοίμ ωοι·;:ε:ΙΜοοιο,ηοο με,

.τοπίο οι; Ακομη οΙ;ο Ιο8ητ «με άσο'

πιο· θα!. θα ΦΙΦΙΦΙ.' ΜΦ·ΙΗΙ8#ἴἔ

ΗΣ:πωφΙεΙ -2:Εορψτιονο "αν

Ιο6Ι›Ιοη @ο ΙΙΙ-ω Ιο-Β<τοΙο, κονέ

εφοσμο πιατα(ΙστεΙ.Μ Ιος του

ΜεΙΙΙ»Ιωεε απο τωαρ.ΜΜΙεοει

ΞΪΞΙΏΦΜΙΙΦ0ΪΒΘΜΙΞΡεῷΙΩ,ΒΙ Με,

πο; ΙΙΙΙσπΙ>τοσ.έσοες%ΜεΙαν

2οίΗΙΜεΙο-Φθσίοκτωο :πω-ΙΜ

Μπακ” 600680 Ισ πωσ

απΙΙΙΙΙΙ £ΜπτΙΜΗφε Με ΙΜπεε

ο”Μουρ: οι· βεηπο@ο Ισ: Με

ίιιοτο,υ·φίβΙεπάοσω, @στο Πο Ισ;

Μεσα εΙε ίΒοη,.εΙα Ιω ουοΙοε Ισ

ίσιωσε ε: ίι·ιοοτμο οἱπευοο παο

σε ει: ώ; νἰὸσΙρτ:ΒΙεοοοεοτπτΑἡ

οο;γ πο” οι: :οιιίωΙοεΙοο 6ο τω·

εΙοε στο; Μπισάο.6'οΙ. Ρεπο Μάο

ΜεΙΙ,ΒεΑήο9;0όο Ιο (μια τπεΙΙΙΙ ;

' Β ;;Ιο



,ο

7 . 6 Ά Ο ΤΟ Ι.

_ Ψιπιπ!ε: , Ι:ιειΙτιτικΙ ,

Βι·:ιει:ι,ΙεΙοοετευε Ιιει·πιοΐοι·ε, Δε ι

! ΒΙοτΙι‹Ιο 5εωριουιο,Βιι ρι·οροι·

:Ιω , η! ι:οαιρπιπιειοκι Η: ειιδιιή:ι

_ ΜεΙΙΙκα. Μιι·ιι Ια πάψω? :ιτιτἰ

Βιιεάιιό οι: Γ11ΙΙΙιεεε,εΙ μπω

@ο ρετιΙπιοτιἰο , ε! επε!ειιτΙΙει

1$ιοΙπιβειιιοιΙ:ιε τεΙρΙετιόεεΙειιτε:

γ ΙοείειοΙε

Μι οπο! :ε ι·ιιε8ο σιτε άεκεειΙ·ιει!ι!ετ

Άι ροτ:ο, ροι·οιιε @ιι εΙΒιιιι·τεΐτί

Βει·ιο.Υ Ισ :με τε :Με ίετἑ άε·Ιο

ιΙείοιιΙοἰεπο; ειπε Η εΙε Ισ οω!το

γι: ΙιιιοΙείϊι:ε Ιοριετ:ι,κιο Μετα πε

2:εΙΐιιι·Ιοο!ςετε:ιττεο τιιΙΙεαιοΙεο

Μειιτε εΠιιε ι·πουε:. δευτ!

8ιτειιτιι·ωγοι!εΙοευτει ιΙιτΉιΜ Ι

το εΠε ειιι=ιιιιιο τΙε ω! ιιπιοΐ β'ϋ!”5

·ζζοικι·οεεεΙΤο 2α)"σφρ.Βιιιε,οιισ'

ε!ίειιι οι5εεωογετειπ βΙ:ιεεΜιοι€8

#ζ!ε Ιο°1ιγι·.ΗΙ-:ἰ τε Μεάι·εΠΜύαϊ-ΐ

3ιβιο!πιε ΚΗ, εοτεε!ει!ι!ε ε!Ϊε 'ΐεΡ#

Μό.δ'α!';(ΜεΙΡΕσιπι (Με'5ΙεΙΝτιθ

!πει!ι·ε Με εοπιο πι: Με. @οἱ

ειοΓο ε!ε ογιή.ΟπἰιΡιιε: ροιξηε:

@Ματ γο !ο“Η!ΒΠΡετε μα! Ρεττε8

νιιιιιγροτ €ί!ετΙΙ(ΕΜΐρ.ΠυεΙ03 τε@

ιιειπιοιἔ εί!ο εε Νοε 1ο ξ γοΜε»

ΜΑΚ: ρα ΙΙΙιτΙε ει: αἱ γ; ΜΗ ἰιτῖροϊ

σειιιιΔιιιΜ1α!. Οοι»ΞεκιςΙοροι·

· τ

Μέ ;

(Θ: 1



.Λ ΟΤο Η 14

αα!:αΙΙο:.ναα: το Ι:: τοατΙαπο: σα!

στο οαΙΒΜο αρα ΙττΙ:ο απ Ατη

-!:!τ:3οπο: Ποσο: Ιοο>γ πιο ταΐρΙσο

@απο ποαοο:,Ιο ΙοοΒοτα ΜΒ: α!

ρο!!τατ:Γ:Ιαοιο σα Μ:: ρ!α: : :Κβ

Ροκ:: ετΙοεισο:,γ ειτοτΙο: :ο Ι:: σα!

ἐπὶ: ευατό:: :απο :Με Γ:: Ιω Ρο

ρα;οο ο: το:: τοαοο!!ατ Ρετ: εσο

υεττΙτ Ιω !ιοιο!›τα: αο ρία:Ιτα:.

οπο!» Μ:: αο αΙοω. ΟΙ:Ι.(Βτα :Η

ια:ἔ$ευπ, Ποια οπο:: εΠω των:: οι:

ΣατΙ:Ιο τ:ατάσ: :Ια είοο:.Πτυ!.νασ ο

τοτρα,γ :μια εοοτρειτοεισο.? Σεπτ.

Το αιακΙσ ΐ Οαλβο: σῇω νατ

βα:,τεΐΒοε!ο:γ Μ: ρα!!τιίω: Ματια

εεε, ω: αγ:: όαΙ:;οό:: , Η: :πατα

ωασ!αο: , Ι:: οσα: ραοοεδ:: , Ισ:

ό1δια: τοαοοι!ο: γ !›Ιἔιεσ:, Ισ: Μ;

Μο: εοΙοτ:τ!ο: γ έτσΠαιοαΙο:,

α! απο:: σα! το!!το οσεο το:: Με

Βοξ ταόσος!σ,ς·Ι ραε!πο αΙιο,Ιο τα

εΙστπΙαΖ γ Εστ:οτΙ :Ια Ι:: ραοιιαἔω:

· τα:: οο!αο τα Μ: ρσστΙα Ιτέοτατέ

:Ισα θ; άαΙραταια θ!!10ιΙΙΙ)Ια στι::

@ο Ι:: ττι!τ:,Ια ται ΙΙΙα,Ιιι!!τοί::, α!

αποτο Γογο αΓιοταεα ο ο!τιια,εο

Ιω· πιαια!ατέ ουσ! αΙΙ: οι €[Ω0€ια

Ρετ: Π.ξτωγτ·υη. Ετ! Π:: Ποια Ια

:Πέ α!!α οας!ο.(?α!. Μ: οποσ:

- .Β ο Μ"



ιζ ή “Η ἔ.ΪΤ Ο Ι Ι. _

Ρδοιιοἴιοε οτι οιοι.Ιιοτι:ι ττιοτιοτοξ

οι: εΙυΙοο οιιττιο οεοι·τιρειίιειο:.ε,Ιοε

άο:Ιτιε Ιιτοτ18ο8,Ιοε "Με οτι οΙΙοε
Ξστο:ιε γ οοΙοτοτΙοε,οιιο ρ:ιτοοοο Ι

τω" οτιττο ροτΙοε. ΛοιιοΙΙιι· 'στο ο

γιοτοΙδ ουο τοι· πιο ρι.ιοοΙο,ίιτι τω

ό: ρω οΙ ΙιιιΙτο οι: Μοτο γιιι€ο ι

ὶτιοοττιροτοὶιΙοττιοτιτο Ισοτ πιογοτ, ι

οιιοΙο οιιο τωε;ωΒο οιιττο πιο ι

ττοε ΠοοΙοε.δἔΡ.Η.ιε το ΙιοΐΠ'ο!ι ;

··:ιτι Ιιτοοοττιοτιτο ΡοιΙο.8:τυου,

1%τοΙΙο οιιο Το:ι τσάι: οΙΙονοτόιττΙ5

γιοι· Ιοτ το·Ιιοττιοτο,οτοετιιοε εΙΙΒΣ

τιο.(.'ο!;Ετι οιιεἔδουττρ.Ετι ο οΙΙο

εε Ιτιιροτίοᾶιι, για οΙ οιιιιΙ Διάο

&ο*τΙοΐοει γ ειροτοεο ο τι , γο ο

τιο τιιοτιοτ ο ω.Νο Νοε ΙογτΙο ο! ο

ΒΙοίοίο , τΙοοΙΙιο: ΑΙεΙ οοιιιο Ια Ι

ττιιιτοτΙτι ειροποοοιι κι Ι`οτπιιι : ιιΙεί ο

Η ττιιιΒοτοιΙ νοτοτιἔθιιἔ. Ο ττἱΠο,

γ οιιοικΙο νοτο γο οίΙ`ο οιιττο πιο

γ ΜοΙιοοο2ΞφΙ.Ι·ΙοβιοΙο οε, γ ού' Ι

οσο Ισ οΒοττοΖ088 οιιιι.τιτο οσοι Ιο .

οιτιοε;Ροι1τΙο Ιοτ :ιΙ‹οτιο=τιτΙοΙο;γ

γιοτιἐΙοΙο εστι οΙ;τοε ογοε ΙιΙιτοε

Δω οιιοοϊιο οτι ειοτο οΙΙοεωθοΙ'έ

(οτι οιτο οῇ ιε ἔ .3'οπτρ. Ποπ οΙοε- Ϊ

οΙ:ιι·οε. Οι!. Υ οοτ:ιτοτι ο οι ιτοοἔ

δωγ.Βοτι ογοε άοοΙιιιεΙο, οσο ο- ·· ο



__ ιιοτο`π. _η

Ίο Με:: ρεπεεε πιιιιεΙιο, ει Ισ ρε.,

=οοεἔιο επεσα. Υ πιοπςιιε πιο πΙες

Τεἴρεπε: , γο ηιιἱεπο που” θα::

επιιοπείε ιΙε είιρΙΙι· ει: (ΙεΙεο. (Σελ

Ο Πιο: τε ὸἔ: Ιο πιο:: εΙεΙεε:, :ειπε

€Ιοι·ιοΓο ππιε ε: ογπτε; ειιιιιπιιιε πιο

εΐρει·ο οιιε Ιο Μ: ‹Ιε Μπα δ:Με

Άπω: Ιο Ιιεπὁ_εἱεπτο. Οσ.Πιο: το

ιέοπιίἱιεΙε:εΙ ιοΒοιι ά:: Βποεε‹Ιο ζ

ηει· νείΙΙ δεπιιριοπιιο,ιιιΠεΙο τι::

δ'πο:.Ρπο(Ρεπεπε Όιο: Ροπ είΙε, γ

μι· οπο: ιιιιιεΙιο: πιο: οιιε πιο

εΙεπει:.Πε Μι βιιι·Ιε :ο ιιιε ΙΙειιο Ισ

Με)οπ,€ο:ι ποεΙο Η ΔεΠο: :Βεῆοἔ

πιε: ππιε :Η,πι·ειεπίεΙεΙ·ιε ΜΙΒ Ι:: ε::

επιε.ΒιιεπιοεπιπΙο,ΙιετεΙο είΙο πιο::

Με πω: :οι ιιππιο;οιιε Π" πιιεπεεό,

ἱπιι Ι;ιοΒιοΙε ε: οΕιπ:ιπΙε ω” ιιιιιΒιι

πιει €20Ι::.0Ω!.ΝΟ Μ:: :στο πιεξοΙΙ:

Βεπιτε.6'εω. Νο Ιο Μ:: το, ο ιππι

ροΙ”:ιοΙε ε: Ιιειεπ Πεπιιο εΙΙΙιεεπι

το εΙ :πιο ρεπειοΙο. θα!. ()οπιιο

Μ: ρεΓπΙο άε Ιιπιιει· εΙΙ: ρΙεόιιπΙ9

δ'εππΥο τε Ιο εΙΙπε:Βιιι: Ιιε Βιοιι`

:Ιε: :με εοπιοπο επι ει: (Με νε.

2ιπιεΙει:Ι :πιο νιεΙει οπιπΒιιόμο Με·

:εδωεΙΙΙπιει,ΙιεεΙιΙΖεπει,ιιΠιιπε,Γε-ῖ

επ επι οικιιιι:ε: πιιιεΙάιιοε: η; επι-Ϊ

Με; πιο:: [ΜΙ-επι ~πΙε ειπιεο πού'

ο · ” Β ε Μ·
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· γἱιι;ω Ιοέ ειιιε Γε ΙιΞ ΙιεεΙιο,γάιι!'

ΙιεεΙιο μοι· Ια ιιιιτοι·ιάιιά επι μὴ

ειιιόιιιΙ.Α Με οικω ρείιιι: ρτόοιο

ιιει:ἱ , γ ριοιιοαιιᾶ ει Ιιιιιιιιιι Η

:μετα θα!. Ροι1ι·ιιιΙε γο ΙιεΒΙειἔ

@πιο Υοτε Ιετιιιειἐ ΜΜΜ «πο,

οι· εΙΙο ε ρε ι·ειιιι:ε, ΙεγΙε ειειειο¦

Ι›ο , ΙεγΙε ξιειιιο, “Μάιο ΜΙΞΕΡ

οι; νογ ριιιιιΙε εΙειιι· το μη,

τ: ιποιειι εοιιιο εΙΙιι τι: (Μιὰ εΙ Εφ

“ Ειιει.Ιιο.Οεί.Υε κατώι. 6'αυιιι.Υε

γογ , εμιεειε ΠιοεροιιτΞεο. (ΗΜ,

Ε ἔοιιτιΒ0 νομοΟ ισόοισοιΙεις

ίο γ ρειειιιι·ιιοΙε [)ιο;! :ιι ί] Βιιιιι5

Ιοερειώοο;γγ Πο: Βεγειι οιιζ Ι

τεΙεε ρω 'εΙ ΕΙιι·εΙΙε ριεεει:Ιαιτε

ιι ΒεΙειι τιιιιιιΙιε , γετι ω μια;

Ιω ιεόιιιιιΙιε:ΙιιιιτιιΙιιι€ιπε ει: πιο

εφερε γιιιιεε ιι “Η βειτιριοοιο ει!

Πιει_Ι1ι:ιει εμε τοοιιιεΙΜ·πι1 Ρεοιι γ.

ειΙΙΙε 2ο :ο Βοφο.,εγο ιιιεΙΙΒιιο

. αν: κκε νειιιι_ε.ιι εΙ ιιείειιιΙο @σε

ε Πε!.ΑΙΙ:τιειρέ ΒΙιειο,δειιιΡιο

ιιιο, 5εωρι·οο_ιο..€Μ:.0 ε,εεγεε=

φ!. Ροιομεἐ Ξ“ξε Ροιοιιε είε;

“μι δι·ιτοξΟ:Ι.Με ι:εΙο ει: Ια ρε

ΒιιιιιιΠε οι: Με ε:ΐεοΒιιε;Ριι:Πα Βἱ

Ιε- ιμιε νιειιε κι: ρι·ιαιο , γ "η ία

ιιιιΙιιιι. ΕΜ.Οιιτο ιετι·ειετε οι

4 Δι
: ή



η 'Ά(:ΤΟ Ε” τό

ο·ΙΐρδΙτοο νἰεοε,ρετὸΙ‹Ιο Γογ.£'›·ἰ.

ΡΙο2εωε,οο τε εοοροκεε .6'εωρ.

ΜΜΜ: οεοάἰω , εμε ό·:Ι80 μο)·ζ

Βοὶἑτοεἰαπι ΒΙοε οσε τε τοε όσο,

:ο νετ. Ου!. ΗΙΙο Μο, τη @οι

1Ι.ιι·οωΙο Με ΙΙ:ιε,ιζο τε ροεεΙο Μ;;

οτωοωθ,7 Δεωεκπω 3Ι›τοοομἰ;

θα ιΙΙ:ιε ροοΙΠεεΠει· εεωΠω
ΕΙίεΙα,ΙΞΜείο,σει:ΙεΙεςοἰ.Εἰἐὲ.Δο'

οοΐεοποοεΙτεέΟ:Ι; Α5εωρτοοΙο;

ΒΙο-;Αρ ττϊβε;ίοΙτοέφε Μ Η το!

προο,ροοε εμΙΙεΙ! Ω!!ϊγεεΙο σε _

ςΙΙἰ;νεεΙεἔγΟ ωε_1εεεωειροεΠοιο

οο”τὶὶ;ΞΙ2.ΑγΙοεΙθΙιο_Ιερ3 εεε-ί

τΙος,ροίΙεοπα,γ Μπήκε τε Ιοειες;;Ξ

° ο·ι,Ιοο: σ.!ετι1: εοεοΙΞἔοἑ ζωο
Η :Ι

ρ ρος-ούτιο'οϋεεδάΙζοο; ετο6Ρ

εεε=έτε εο1οε:Ιξεε46 τ5εεΙΙσΙ= ιΙΙΕξ
τιετατενεσε;6 οΙΧ,__8ε·φρρ ΗΕ:,Ιοξ,

Μή εέ ΜΙΒ μ:ΐΐά, ὲἶεζῇτε“ εοσέο- -

οίιω Ι)Ιο: τε °νεε;ΙΙοοεεΌΙοε :ο

ε6τωιω νεοεομεοοοως1
Ιε`~ῆΙεΙιτΙ τἰεοε Το εΓρε”ι·οο ο, μι '

6ικΙε τσάι) Γ: ΒΙεομΐευ:. Με θ: ι

Ποιο Με: το ρΞεο(οεο Ι; ἀἱΙἶ4Ιπ:

:Ια εΙεΙ Μέσι· εε ροοετοΙ:Με.ερ›εο

τω· εΙ εοτΙ·οοΞεοΙο εωεω εἰ ΙοεζΙ
8ο εμε :Μ οι ωϊεοοιοδ2Πο εσύ β

»ε ή νο?

ΧεεἔΕἰζΤΙεεὸΙ-ε: ΙΜ ε`_ῇ6·ἑο·ενῇεΞ :Ι



Με· εοιπη38ο ν”, σδπεἱεο ι

Νο τα: οίἱἐῇοε,οἱ 8ϊ0τφςπτειφε;; ε
δε 1ο ξ γο Με ροο18_ςδ(¦ο. ώ

θα ΡΑΠοε ΐιιευάκιαττίΒι ΒΕΠσ&

ΟΔἰεπΝπ ιιιζ οιηιιεριεεάοεΞεφΒκ 1

€μέο1ο.ΕΙΜω @εεε ναός «ρω ἴ

Με“Η ν εξιό!>”--Ωωη σε* ε

@ΗΑΜΒ κά, ς!ρωεΠα ε

έ: ΙΞιιἱετω,χ μεεωεε όεειμιεεζ ε ε

έξιΞία:σε]ο @Η ά; ίςίσεβεβέζζ;εΐ ἴ
ερευεεεεε=91ϋεϋι€Φοφωω Ν

><ε==6='Ρεπε.=ε4 εεεΦυε>εε.νΜε ;
.Σ'αεεε.Ριιξε ςιωε εξ' [4ητεΕμξΓρμ9 3

ώ |Φωεεισεεωεε=ε=εια.>εεεεε :

τι: @Μ@ΗΜ @σε ΜΒ·

ἐἔἱΐῇε Ηεγ;;,;8εωρ. *εἰ

ς2-Νσ195ιεεεεεεεα€πεε ο

@ε ] ευεεε4Με9εω
Ρ9=6=εεε!Φω ν>εε!εοε4ε>Μ

ώ Φ;Μ6€ΦωεΙαεάΜΒ εεεειμερ

ύπεζ(:,εξ.Τ92]ρ ιο1ιεωεωο”Μ

Φϊ'<ε==ωΐϋϋεΒ· # πω: σε Μ· ω”

ιεἰεε..$'ωεε' μα“_ ιιφεπε:,ωρε Μ,

ττ0ητε Π.Οά _.`Αγ 'Βιετίπεζοι·.8ιε.Μ..

Παω Η ε? Βιιεῖιὸοτ,εειιεφΠης"ε

Ιεἔ ΕΠ: _ α @σε τιπΙιιιόο , "Μη

ςβετἱσε,Ιςοε εήοε Π: το Μισο, €ησ. .

:ΜΜΜ ι :Ξ πω; πε στα: από: νδ.

- Με @απο Μμια 6Φωρτο, .
Α Π - ε) Σεπ!.

ω
π



Α θ = α.. Ϊ,

ξέρ:2,.βηΙρ νἰοἑι που, γ εποῇ;[η

€;ζοι:ς οῇ,ο4ηὶο:ο "ἐκ ο ΗΜ, ή”

903 πτυΒει* οηί:ιο€,3 πώ φιμέ!!

ενΦω Β=Ε>Ϊ4τ»›τ3ψ=<ὶ=== ι!)Φ>.
Α=>Μιοψια:το 'άεξΦανορβ

Με:οΩἑ9.π;φΪτγἑ.;°=ῇέ” Μ:Μ;

ωωι›% δαση), Μάοςῆ

“ ' ` ' &5=υεω· σού»
μ!

ν·# ΒΜεεε ο <
οεσν€σε,εεω3εμεΤΟΜ4ε!οπο

=ον"Μ νεα>ε.εεΦς=πο9ΐ9

κωΗΘε .κονέ σ1:4έ·ζήξ'έοι
ειιτ».φ,»Μπο "ΘΡ·:0%·ς Ο ν

=ΙΦ!<>›Ω€ε;νἐο<>ωΞ=ὶ6=<εϊν<ἔἶο
: ε`ιΛι«;_ι

ο»Πιοε;ςιεεμ .Η ρμεττεϊ Παζ

ηηὲτ€ΦιοτΦΒετ9ω:9
Μέ;.”εσε9οπεετεε:Ισ1ϊοε,ο

τεϊευτεε=υπ· ·εν4ε:η=1 Α·ε:91

Φου?··)#·τΉπ9εεΝΜοκι
Μ· Μ·ε#υν πετώ οπο <1ιωκ
, 1Η'

>υυτ9·9ΦϋΜο!Ρεν9ΜΡ:

Μ==υε"ο4“€,ειεπΜ399αη;μ_
ςΠο άστοτο1ιο5% %ι;;;οιξηιιιο

39ες=εσε9εφελθανω)βοο2;

.ο
.Χ(σε,9ιοεκφρς ρυῷε_ἔ6Γοιι=;. .

<ι·›κ·=>ἱ 9=.ς·ευεεεεζέεο·ωοεϊ

Βεο<#=·νι9Πεεε Α ΡΩΤί· @τα

ο'.Ρμη _ι ι_ ` α

:οοτἰεοὲῇο δΈδι$ίξ [ο Β:ιτ·εμβ 4

10` Η Γιιγο ζ

<χωστεροποπό Μζρ5έά4δ . Φωκ;
τ Α .:>< . Δα” ώ

Ν
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Ι

"ΙΙΙΙἔ

Δ π

ΙΙΙ
Ι

ΪϋἑϊοζΙιεὐε'Βε' Η· 'οι οιιτεο.Χ(5·

· ' εεοι:,ν νεκι_ειΙ @έεΙΙόξοιιε "Με

· ·_ῖ εΕεεεειιιωσε

ε

ΙΙιεο;ε Π: @Με ο ι·ΙΙιδΡΙιει: ΡειΙΕΣει

εεει8οι:Δε νΙεΙει;ζιει·διιο ιειτἔ> ·
ε:, :με ΙεΖδϋιΙΙΙΔςΞΙΙῆετιιτε"ἔ ·

οι! Π: είιτπΙ;Ι”ιδοΙΙιε' πιειιεΗθΡ]

τεοΙιιομΙο:,ιιΙ·εοιειΕΙ·ειιιο:Ι ο ΙΙΙ? Ι

οπο: Ιοοιιε , βείς·' εεεεε;·ε πω? ζ
ι5τε_οεΙεζι·. ι?σιεε;δεΙ_ε:. (ΣιΙΙΙΙ:έ Ι

- ιιι8εω επιότε:.όε'ΜεΙ%ειμεΙε ε.

218Μ·ΙΙεΑ°εΙιΙε`ςεΙ:ΙΙΙΙΙΙΙΡΙΙε:

σε ει: Εεεεε?
" απο-ή

Η

Ι

° Ε°:ἐιο: Μι πιετιεΙΙ`ει·] δεῖ?

ο ···ι29Ξ91ιεΐ6·;ς ΙΙἔωΒΙε δ: κ:
;εδΞ_σετειιΙερα·ιΙ:ι.ε·ειει·ιιεκιιι€_ε

·οΙῇει·ο:ζ°ςἑξξΒἶ“ἐΪΙΙΞἐ: ΙΙ

@ὅ Φιν”. ΙεεΙΙξ·Ι;ΙΩΞΙἔΙΪἔΙΙἶ .. ε?

ες; εΙ_έιο.·Ι3·ιεο·ιιιιεζιιιε·εΙ·εΒΙο:

α. εΙεΙΙει:1ιιι€ϋε':';;εοηιοΙΙο:ιιο:_όε ω: όεΙεεΙάβι·εδά:,ν «Με

ύ

Δ

_ _ :εΞΙΙεΙΙόΐάεζιοδεύ Ι8εωιειιι6:·

" ΙεΙ_ΙΙιι'ἔἐιἔ; - Με εΙ ριοιιιε-`
Ι εϊοιιειιτό- ε Ιε`ΙἑΙξ'‹Ι:εΙ:Ι°ειιτΞ”ὅΙΪ

γι: Ιιἑιιεἱ· ιι.β:ιΙΙΙΙο;εΙετΒει·Ιέ ε”

εειτιοιόεοεΙεΙιετιιεεΙΙο Ε ροτει"ΙΙθΐ

° ει·ιπιο οΕρειι,εϊείρει·ροεεΙυεοΨ'
ι εΙΙΙΒε εΙεοιιιέΒΗ,“%Δοϋειιϊο·εΙ° ί

ριετ°εΙιετε; 1:ειοτέΡΙ'εζΙΙΙ βΙ·ΒΙ·ίτι'ε:·6ΡξΙ

ΒΙειι απ; ετιτζετιοεέ.·δ'Ι:Μο.ΟεΙΙεω

-#-' ι ε' -8. ια. . Ι
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πω» κ ε>εε:==· εβ=ων <<>

πιο ὸιιεπςΙωρμτὸφε Μο ομΙφ;.
.(`σ|.Ηεπιπ. δέΜΡ,νΤ€,τε,τε.ώ·ξ/.

Έαιςεμεσο 8ςιΐοτ. θα!. Νο

97% -~~~~-~~~~~;). Μ έ:

[εἴιρἰ ἔ-Ομψ Α Η ρυεττ:ι Ή8ιτιε1Π,

4:9τι·ς.ΙἶωυμΩΒἰει1 Ω5ἔδἔΡ.ΑϋΜ ἐ

μη ο έβει ὸβεΒ'ΑΒ.ΕΔ0·:δ€ιὅοτ,_ΞΨ

Γτοιιἱο,χ Μπα Ριιτιχν$εμ Μεο!10.

Με ὸωἔι Ναειι°Ξ ροττεάοε.βαΛ

9ε(ΙΙ:; ,ρ_ηΙξι ηιΔΙυο‹ἔο,οΐΙ εε ού ω,

ςόέτιΜΟτἰέ έεΙδτ6:Π;ιισρκε Ιο Μή

μη· Ιι·άχι· ξιοπώτε όε νο ΡεΠ8το

?μαι οπο αυγο!. Ροκ εηςιιϋτὶι%

γρ εΠε ΒεοΙπο όε?ατοποοο(ο εΙυάθ

πξηρι·,ο ῆ;1ε·ὶἱΙὸΘόΒο το πιο: ?ιός

"Η ΡΓεω)ω εμ ὶοςὶζἔρι£ὶο Μ!.

'ΕΣΜοε ;ηξΕχέτμ; φςιᾶοἔροὸεὲισ'

αν σύ ώξξά @με ω” ΡΜ, Ροτζ

Ϊεἴ;;ὶς τερ56τωέ ροΡφιε Γάτα πο:

τ9;18οκεε23ϊ;ζι ρὶευί:ιε ζωο 63 γἐ4

ῷρετἰο οτι Με ωηω 6ε1Μώςω6ξ .

Εξέφεέ Ιεμ @_ΦσΞ21ιο Ιο ετε:έ$ηιι6

ἴς Μι !εο$η: ,Έό:πο

τμείυδάς1ιΣηετι,άΐε!ίΐο@ομεΙ]εΤ

1°ητε;ΩαΪΕΠό;γ άςσίαίδι:1ΐο ε;

ΠῇἩζὶιεςῇἐι ,γ'ΡρτΈοΙ τἱτιΠ-ό εο

Βρςιόε 8ι_°ὲ!μι·= ω] τω:Βο

;εἑῇκω ΩΒἀὴββἀΖ: ΡιπωζΞέμ,

.ΙΙΠ`κ
ν» ι



"δηπἶιιἐιιιἰέ > ἔὲΪιὸΖωὸΒὸΒΒ

° ς16]όεεϋεέ:μγϊ·αΪρδπάτ ι:ουίΞίΒ

· με σ:Ταϊδ:Ε.Α ω: ω' ' "Με , ωτΠ1 Φ

` Βε!Ηε,επ Η; ΒοόαέΒέ:ξ κι; 6ο ?τῇ

'ι!Επ,6ιι Ιω πτώ;ιιόϋὶρε,εη υ6€3ό;Ή

:Με ηιιοτοιπἰἑητο: άη·ρ_ητεε; @Έ

ΜΙΑ μπαι: τζέέηρο , .Η @Με ~ΐωπ Η:: ρεττοερςυεΙΙόη“ύέπέ ΤΜ

ν ΙπΗΜο;Π ΜΗ €€Ι·σεΙΒ ἔιἰε:ζΒΞΪἐ ι

°τι°›Β ποσπιτϊΕ5ωΉ όξίς:λ Μό έ(έ·κή!

ϊἰ6;ζΒαΙεπὸομ ρά·εΒ6ήρυ; ιοέθ:·έ ἔ
(2 Κβ ΒοΙἘἰαε,ΦΩΒμὶτ1εΈἡόΒ βΩδτΈ Ν

Ἀπὸ Νεκ Μέ τὶοώ ςὶβ Μέ' ΗΒΗ Ν

α” σα; εοΓαπο [ικΙ«έπ :Με επαΪέΈ

να :αποω Β;τι·στο:,αςιιοΙΜώέ ὶ

.Ζω Γι” ω;ττἱΙἱ0ε°:':Θϊρ1οτετἐη | Ν

ἀι·ωετο:,βρτ1°ειςζρτι€ἐέ ομάετάόξι ὶ

έι·εω:Ιοι·οε; Τ9βόάΗξΐόβέΜΒΜ ώ

φωτο Έοι·ωπ Θ:'ο26Ι·έχό·έΐιά κΒΒιβέ Υ

Βιίε.Οομτξμι Με οατῇ_ἰιπτετοε,βῇἐΧ

ΜεΙεειΙο: -ῇὲΥιπαὸος'ε;,τεΧ:ὸοτ;Χ

[€ίΒι:ο«βτστεετή Με Εκάτη: , ζω Μέ? Ν

έτξιό]5ιε'ει5 Με νἰἴιε:,ι:ο Με ίε8εόε3ΐ

έςη @Η ρςΠ8η εΙβΒιι1 ε6τΙ:Μςίο:

α) μη1εχ επ Η” τωιω; ΙικΒο:

ίσεωςι Με Ι6οκε ; ;:οσΙ:ιε εοΜ ή _

ίση Μἑ@εο,αὁοςιιὶοῇα φα ε115 Ε

Η ς! μι! ηοπ·ιΒι·ο-ιι€Φτο[επτεπ.0°

ηικΪ οοεοπιδιω.!6ιώ Μουσε Δρ

~ Με.



ΠΔΕ-Π) Ϊ? με;

Μόέ ετ4Τι1"π$ειή;ξοίί Ωι1ςφαξ;

πιαε;!ϊήσης1Ε Ενω ρω1ω τορέ

(χω ος;·εέΙι1ἔΒΟΪϋ8Ω; ΡΟΗ ΨΚ]8.Ε

(ΜΕ τι: εσωο1ο_ίοϋεε”Ιε ετη

ποεοεἔ Η”. δοΒέΝο δε; : .Μη

8τέτιδτε[οη ΡΔίΪεἀ·ο:` εμ;; απ πι;;

άτ::ζωι18:τ Ροβτδ8) ΗΤϋΠ1118 :τι Γι! .

νε2ὶηὸεὸ,Ιο ςτωΙ ξ9€ειάα ροκ· 81.9

τ; ()6ΜΜει αν: θέση ΗΜ ρω Πω
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πιοι κοοο:,ΙιοΙΒιιοαιοι Ι:0ι:ίοε,γο

. ή - .ο



;Σι ' >Χ:

4:οΜσΐεπ οεΓο κατά ει·ι!ι:οβοϊοϊΒ

Πὶ Μαι γ Μάρ ΡΒΗἀ€,ι:ε πέι:Επξζ

1·ϊο·ρτουέετ:ριοιά66ο Με ικστιιέέ

Δ εἰεηἀεο,!ιατ. δοἐορτοπισ :με καὶ:

9 Με τοι·τπωτο: ΗΜ επ νκΓαιάίωΦ

ι:έωΙοπτοε,σωοφ ηυἰετα@ απο

Με βυεινιε εοΗίψτεε (ούτε Μια:

Μιιικ1Ηοτεεωμ γ ε1ωω πατα!

:ΔΗΜ ρτιπεἰρ>ἰοΔ6ΜττὶίἱεΙο. Ύ'

απο πω: , Η πο·νσωοε ο (Η ΜΤΒ

Ιιπό:ήΙ Οι!. ΡαΠ'ο:ογ89 ψ πὲ 6ϋ

|ο:ογοε. Είεσεω, γ ὸεκαπιε δὲ

Μ" κι φα ε 6 γ ο· ναί εοπιιάειιτ2

6'ωι. Η;ιΒΙ:ι.Ώϊ!. Νοιώ :σπεσ

Ξὲε:,ι›ὶ απ: ἱωροκτιιηεε,ςυ; ΜΒΜ

εστΒατ:Ιτογάεάο ε: αει1ήατ Η ὶ

πωπω εοπέσκοΓο. ΑΓ;» ίιωτεέ

Ια μι” ὸ‹: το ο.τιπο ς'εΙΜφ,ςιιο με

πω εμε το στα τω: ο! το; ὁ εμρῇ

ξιιῇ`εὲσἔἔῆιιεει:τἔεῇ φα: γο ηο πω'

ΑΜ:έ μι· :Σεπτ οΓὶο ρ1εγιο ὶηἀξι°ῇ

ίρ,ροι·ςυε ω αΙεειιςιιτὶἱϋ/ἑητεη>.

έο,ο φοτἰτὸ πι Μι ὰεωποὸἱεἑΟέζ.

Ρ:ιτππειέο άοτειίτέ; στ, οΗ:ϋ:Η:Ι·ωϋΙ:Μ ε1Ιοε',νξΜποε ειάςυε π),

9Μοτο:.Ο ποταμ6 ππι:εω!ό Ι:Ιοΐ

Δε; ·πωσεωποε, ἰιὐὁὶἔπσε· ὸε·1Εμ

 

ΡοΙἶεὶὸοεὸε τε!διέΣτο τοτσεοπξ()`

Θ! Ρ°Υ€ΙἀᾶὸῇΙΪΟ`8ΞΙΏΡΓΒΠὶΟ.Η85

“ - ?Μο
σ



Α (ζΤο ΙΙ _ :;

νΙΙΙο ού Ριιιπισι·ιο ἔ @Πέ τοιιΒο

ι·σιοπιέ ή πω οπο: τιιιοοη οι· τιΙΙ

Ιεεκτο, ὁ οοιιίεΙο γ πωπω τιιιέ;'

Ρυ.Ι)τοτείΙωάο :οι Ιιιοαιιιειει ο

Ια_ρτὶιιιει·:ι ΓοΓρα Ιια,7 ειιτιιιιΙΙειι

(Ισ εστι Ια ΒοοΙιεΙεισΙ: ;ιοιοι1ο πιο

:οιιεεὸΙΙΙε2ΙιεΙιΙιιιὲἔ ο),επι:,ιγ εΙ

ιιίεᾶο πιο το οτιίοτεΙε , οι Μι Ηρε

Ητιςι ιΙ6Ι ζωο” το πάθω? Ί ο

ΡΙειο,ιι ιιο ο οριείιιι·ε:,οοειιιο- ` .

τΙιο: εστι εο(ΙΜει οι: ο” οι Ε! ΙιεΙ

.γει·ιοο ε! ΜΞεο. Αυιιοιιε Ιογ πιο

ςΕι τοΙειε Ιιο οποιοι” εΙ βίο, ο

Ιει ΗΠΑ :Ια Μέ :Μάικ :Νοε :Ιαν Ι

ιιιιιεΙΝοτι Μι φιερειιειιεΙει:τΙο @ετ
τε,έι οι: ειδκά νάεσειιι:ΙΕι· μοι· Ια εἴ Ι

οἔΙοι·ο ροι·ΙειτοΙΙοε Ισ ουσ ΙιοΒιεΙο

οποιο Ιιοιι οιεΙιο, επι ειιγιιε Μία;

ιιοΙεΙιι·σε οσοι:: :ΙΜ :Η τι: Φάσο.

δ€Μ.(:εΙοΙΙΙπιο, ι·ιιγοπιειιτε Μαιο.

Ισ :με Ρει·ιικιιο εΙΙιε.Ο:Ι. (ΣΔΙω

τω:: μια ιιιΙ ΒιιιΙΒιιιιοο, οΙονιιιο

εΙ:ιιιιο νεται 6Ι·οΙΙιώτοο: εΙοιωιιιιι

το ο Ρειτοι21ιο ή γο τα Ιε·Ιιοτέ ν:

'ιο ‹Ιο ιιοε , γ @ο Ιοοιιε ΙιιιμΙετο

πιο: οετιιοεΙερωτε; οριο: Ιω Βιο

πιει Η πο 56 οοιιιυιιιαιοοε, πιο Γοιι

Μεσα." (Ξστιεοιοε τοεΙοε , μικτο

8ικι: τοο05,ΙισΙΒιιοαιοι το0Σοε,γο

π α:



7 · Α(:ΤΟ Ι.

· πποε (Μ: αόοε;θ: απιιο ώ: επ :τα

- - πώ ρεί;ίοπ,ς;ρετο έξ: :τή τοι·πηεπ

ώ μ Μ» Ια ΒοΧΕξ , φ.ιςόε Με οὐκ”

κ:

Μ: Ισ τπιειἔ: ωεοΓο.8 γ_ΒετιἱΒ;Μ Ι

.μας ;! ραπ επ ε! ρι:ίιο , γ Γςιε

ει! ω0ἱ1ὶπο.ΟΔἰ..δετυΡτο0ὶοΜή

_δείχοι·. (Ή. @σε Μπαμ Μια: ώ

.Μ νὶὸΑΙοΒτιμΟ Ρετωειω ', γε Μ

:νεο,ίαπο Γογ,νἰιιο ίεη.Μιτ-αη

_τοικ;τεράιι ρε:ίοπε,ςιιε ειςειτςιιτιἀ

10, Ρ9τ.Ια φορ; μας ρω· Ιαἔἰ·

1ο!φφίε ε: εοοικίάα Η νωπά

πόότ.Ό ν:3ς;. νΜι;οΜο πάπια

ΦΩΒ:Ϊ€Οὶἀ;ιΣΟ 8Ιοβοίει οΓρ:τουςΦ

όε @ή ἀείεξι‹$ο @το Επι σ.Ιεζ σύ

ὸεξεχτφίε εἴρειἔιοςέι ! Ο ί-εΙυά!ό0

·το,τεΒειιοωε;οπ πτὶει,ΝΪἀιι1ΒερσΠ

ι.!: Ιω νάψι , τοἴιι-;πις:ἱοπ άι: `

ζωιοτςς,ςΙοίες_Ι Ιρεπ :ι ιὶ,εοὸΞεἐσ

Μία: :σκ τ11:ι13Ω5 “εποε εἰς των:
ώ¦ὸιο,ΙΔμ6ΙἀἰΒτιἰδιιὁ @ο πιἰ [κάσσα

[ο επάϋότΒο;άεοάο σε” εάοιο Η

βε;ωφα ΜΜΜ, γ :τι τα τσιπ:

μ·επεΞει Η Μία· .Ο:ἰ.1δ:ωΡτοπἰο|

ψ 8ξιωΦΠ83 νΙυο γο, Με ΙπιειΤοε

μια χο :οἱ ρἰουία είὶο οεεἱο «Η

τι: απτο Φ.: Μπακ: ο ανω:: έ μπε

ω 1εΤιιώο, ε1ίτητ1ο καὶ. ΠΜ

εμε @απο Μι Μαι , γ τ:οαιΕοικο

/ @πω

 



_ Δ! @ΤΟ Ι. ¦ η_

!ι!άσ,ςυΞεο ω:: ό:: Η: ρο!ε!ατεα#

Κο,‹:μιε το: εί!ι·ειτο Με:: σοΧ:!,πω:

Μ:: :Με ωεότυ84τ.Ρατ.0ικτγ όο!

›τεῇα: ςιιε!τ:!!ογ·οη , ρειὴάἱὲο α·

Μαι τω: ρεΜΜο από!» Ο ():-·

Με! όεΓυεηςστε-άο, εΒετ!άο, ::!ε- ·

@η σε: Ματ:: Η!!! Μο!·επε!ο !:

πε:επτἱεύω βοά: τ!ει·τα,ηιιο ρου

:ι·ιεε:τοπ !”ιι:είρο!όε: οι: τσάο:'

Ιο:Βυπάε!!έ:ά!ε:Βοο!ιο ε:,νεπε!

ι!σ ε: , αηκΙσ ο: ,παο ε: τ:ρπ :Ια ;

Η-!!Βυπο πεδό!!έ!σΠ , π! ὲοοΓεΪο,Α

Ω!αθιο:9οφθά!:Φο· όε!τ!:! Μ:

φαω: ματι-ω:: @Με ρεο!ου:"

Μ: !ο οΒ σεβ ρ!υ!:!πο: ρω είςιι=ν

!!τ8:!ατά6ο.·δεωρ.Αΐ:! Η!» Γεπτἰ;

Ξ'ΔΙ.Ραο: νεΉέϋπ!πἰ8ο , τω: Μ: !

Με: , ε;" γ:: ΓυΜπέ Γ!! όι1ε!ε;· _

!:Μ.Β!€Ω Μι·!::,γ !ι16Βο "Πωμι: πιο ΐε @Με@Με ετα:: Μ:

!5τικεπιτε!ο: ρεπο:;ο! Ε: ΓοΓρα :· :

Με!! !ο: εοτεςους: άν: Μ:6η!!

!ο:,Ήπο ω!ωρ1::- !υε:ζο απ! :Η

!επιπ!!!!α @ε Μ: · Μεσα: ο!πα:. ! .

Σ'α!.Α!!υτο ΜΒΜ!ω” πό:

!τε!εωο:.]Ο:Ι.Ρ!αιρωε Ρονωα! Ϊ

τοιςιιο φωτια ω!!!ο οροποπ5- ξ ·

Μ! ρέστα αμκ: ::οιτοπο: Ε!ΗΠ101°! Φ'

Με: τόε!Βο,γ Ι!! μου:: :1ιιο-.επ

-, :πισω

ω



. _. Μ: Τ θ) Ε ~

ἱιῇτπετἱτο ασια: γ _Δἰἔο ἰππιω·Μ

ρω· Πο εμε το Με ογάο άς:Μι· Ξ, ὁ

η” πιο Β1!;'0 αιίοερστςυο νπ·ιι.ιι1

εχω ειαιοτυ:Μ ο ΐιι(Πτ Με τδτσώς

πε:,γ πο ών· απ! Ρο: πιο! ,γ οί”

@οι Ψιηιὶο Γοωοε εοιπωαπ Ε”

ωοςοω, γ πιο Με;; ΜΜιτοε ει: Ισ

ωοοψαπο,οη σε :οηπεσἱει ΜΙ·

τωμαπα ο ι , γ ω: πώσε ,αν

ρω .μου τι: ιι ακα», 88 Οἱ

 

· ,απο Ράι;π(έε φα: ρ; ρχι·α5οηΙσί

κατσε ατετὶστα ΜΜοε ΜΝ

ῇοι εμ μα!Ιάρ,ρμρ_αρ(ο)ο 195

νω,σωπε εξ ωσιςο54τνκ «Μ» !

ωι:;ιιι!ρέο ω" Μ” ζ;πε!ε&μο!;

αἰοε.ρεπ=ιτο- Η4ε·Β=.ΐεΦωτ κ»

ωεπο,ςιμ: (.ΕιΜΜηαάει:Μ49η]

ημ=κ<>1<ων α» Φ3Μ84== χω: =

ίφροι· Πω:σηιιο-αΙ.«Μο: ὶω›

Μ τςΜΔΠΔε «:οΤη καρμα:: γω

πω Π)Ιοϋεωφω ό.ο; εομεΙυβ0Εκ

ίοτικώω-:τεε. ΕΑ ρτἱωοπη η”

θ; εφ»9.›ίο εἰ Μοτο σπαει· Η ιτΝ

8ει·-,·υ Η φοΒοΜΗιοωβι·α.Μ Η

εωωΔμηιιμΙ εμε: νετε!π!ετ:Φω

α; Μπα: περωΤαι·Ξο φα Π: ΜΝ,

α» τειάιι!ςιιτρ ‹Μ Γοωι·οπο Μ

Ιομτο , ή μ” ο! Ημ.εάοτ «ΜΗ

κά” Μ: φάωε _ρεχμζ ε! ΒΜἔ

|.

Χ,



Α ΟΤΟ ι; ε ;

 

κ: Ιοε !ιοαι!ιπεε ΐε ρεποετιιιι!!ε,

πι !ο οπο! ρεπεεεπιε. Υ πιο ΓοΙο

πι Ιε ΙΙΙΙΙ1°Ι8ΙΜ εΙ_ρεε.ιε, πιιεε επι Ιοε

ιεεεε,επι Με ΜΙΒ”, επι Με ειπε,

Μ” περπι!ίεε, γ επι !ο νεοεπεπι- _

!0,ΙΙΙΒΙΙΙΙΙΙε ρ!επιτπιε Μπι είιε πεΙ`ρΩ

ο'Π Πτι Ιπιτεπροίι:ιοπι οσε από ει:

Μπι μπει εΙΙΙΙΑπιειε όε πιατα εβ

.επι ρπιείΙεε,ειι π.ιοε η πΙετεππιιιπιο.

:ιοπι οι: Ιιεποο!ειπἱοε,γ ιιεππειι!ιο·

πεε ΐεπ πιι:ιε!ιοε γ Ιιεπιιοπεε:οοε Δε

πιο "Πο Ρεπππιεπιο;πιεεπιε!ο, Ιο

τιιιιτο,πιπιεεΙΙεο,ρει!!εε, ίιπιρ!ε°2.ἱ

πο, !ο!ι!ποε επι οι! ΒείΙο : ΙΙεπςπιτε

κι! ροπιεο,οιιε πιο ΙΞιΙιεε Μάο όεΙ

ιιιιιπιτΙο,πιι εΙε Το: ἀεΙεγιεεἔ Μεε

ιιιιιἱε πιπιιι!ε ππιε πιιιιτε Με ΙΙε2ο ο

ωΙιΙΙΙΙτΙῆνἱε3ο,!ε Με τἰεπιεε νόσο,

Με οπο” πε ειριιπιτεπι; πιο! ίο!Τε

88.πΙΙΙΙπι πΙειιεε πεπιει· Ια ριιιιτ:π πΙε

ΙΙΙ Ιιπιππίεε.Ρωπ.0οπιιο εο!ε όε

ε!πιεπεπι. Ωω!. Υ απο μοι· , οπο

Η απο τιιιιεππΙε Επι Ιι!ιιε!ιεπ , γ Ια

Μ” ΜΜΜ ρω· ιιιιειιε πιιεΓεε;

ΡειΙ.Ηγ,Ιιγ,Ιιν.Ο:Ι.ΚΙεετε9 Επι

ε!πε:ΙΙΙιι !ιήο. Ραπ (ἶεΙΙιι πιι:ιόπε

00 Με ειιΙρεε,πιι πιιε τεπι€ειε, :πεπι

ΙΙΙΙε πιιοεο μοι· ἐπιΠρ!επιεε ., επιιο ει

ςΙΙΙΙίΙο,Ροποιιε Ιε πΙει.ιο ΙΙΙΙε!ωω
. . Ο π Ρα



' Απο Σ; ή ..

μι: αποφ, ροτ ὶκπιοίἰεἰο: ,μη

' ω ἀεὶ Μαι ὶιοιιτιιιὶσ , γ Με” τω

πιόο,ειιιε σε ὶε φησι €πότκισ φις

ΘΗπιοι· ἀεὶ ΓετιιισΙοι· :ιὶ ΐοπήεω

ἀεὶ Γείιοι· ρτετιόεηυωτο ὶο φ:οιιι

ει·ιιηο οικω. ενω Ισ ροπΗάο , ιι

:ιο η ο:οίιι μπιν ςιιέ ί: κκε όεία:1

Πτι εὶ`ρετειισἔι όσ ὶιιιειι Ητι,γ οΓρε«

εἰιιὶ ροτιίωιάο τεωειὶΜ Πι ὶιεεὶιΟ

τουτο πόσο γ εὶἰὶἱεἱὶ εστι πωπω

εοιιΜοε,γ παω κισσα ‹ὶο ιι

ςιιεὶ Μαιο άι: $οπιρτουἰο , εμε

οι ρεπΓι.ι· Εκει· ειτοὸοτοε ει ΕΜΗ γ;

. οφάσει,τιο 1ο ριιεεὶο ΓυΜι·,όΞεο«

1ο , γ Πωσ. δε!. Ρειτακτιο,τιι οι

νεοι φα ει :ΜΜΜ , ο ὶὶωρὶεω

Μπιτ, μ:: ὶο Ηπα εσυ Ιὶοτιιι· πιο

Γι: ρι18όε τοπιικΜτ. Ριπ·.Ροι· :Ρ

1' ο ὶὶοτο , :μια Η εοι·ι Ποτ” ΕυεΠε

-ροΓειΜε παει ιι ιιιἰ άπο ε:ὶ τοωο-ὶ

όέο,τω @Με Μια ώ ρὶπετ άσ

Η τω οΓροι·αιιςι,ίι ‹ὶε μια? ου ροὶ

(Με ὶὶοωτ:ρει·ο ΜΔ ρετιίιόει το

όπ Μι €ΪρΦτ8Π0ἔσ;ΡὶΩι°ὸ0 εὶ ιιὶεΒτἰι

γ ὶὶοΐο.Οε!.Εὶοτειείἱπ Ριακώσι

Ρω Μενα: 1Ιοι·:πιόο εΠοτιι:ιι· πιο

ΡΕΜἘὶΜ5 , τή Ϊατιετὶο ΡΝΜΜ52 8

οσοι πο ὶιω·ο.εοιι:ε‹:ὶἀο εὶὶο Ρεπ

πιειι0ἔ Ρα7277.5ὶ, ρετο α πωπω

« πιο



Α οΤο Ι. :δ

ποΙο οιιετε!ε ε!οΙ!ειπεξ Πε!. Νο

Ισ ε:,πκε ειιοῆ Ει1εΙΤε ε!οΙ!ετε ρο

άι·Ξε Ιοηει·.Ραυ·ω.Νο εοιο ‹.!ε Ισ

οσε ΙΙΙιεε , ροτουε επι Ιω Μακ::

πκΙοι· ε: ε! @ίσο Ια ροτετκἰε θα

εε Ισ: πωπω ωε;οτ εε Η ροκεεω

εεε ε! εάοιείει :με κι·ιεΙοι· ε; Μ·

ίσο? εεε ρἔἀετΙο Γει·, γ(ωε]οἔ ε:

Ρο ετ ετ οΙιεεεε εεε ετ επ σε

οπο ροκ· οδἰο.Ϊ ρω· αυτο ε; πτε

1οτ!επετΙ:1 ροτειπΙε ε:: ε! πιά,

φα! εδο. Ο!. Ο οκι!υεε!ο, εο

Μ0κμιε σο ίε πε ειπ!επόε , το πο

!!ευε·ε ΙΙΙ εοίετωεό:π!2 Η. ` . . εμε ε:

<!ιε!ιο ΜΜΜ 807:1?ι!ε α; οηεχω, `

ΡΜ: !3Ι.Ιτ!ο ,ο ε!! ρω· κατώι! Ισ

ίαΙΓο,γ στο:: Ισ οσε οιΙΙί!επε,δι ε!

εε επίετωο μα· οέ!ο,γ εΙ ροοει·

ω!εοο ε: επ τοπιο άε!!ε Παω

νΙε!ε. Η". Με: :!ε!!ε !:!;κο μια

νιεμ.Οε!.Βιιτοε οπο: πω; Ι›εΙΙεε

ΉιΙΙο,γ :απο τε εττεοεεἔ Βου» κ

οπΙο τε σοηοιεο.()εΖ. «Λευ

Με το2Ρέ:·ω. Οιι!εο9 Η!ἔσω

ε! @ο ε!ε ΑΙΙ:εςιο το εοιπΡω

!!ΙΜηι1ε ε!!ιιιιε £οτιτ!80 νο ρεεε'

ΙΙε :ιεΔιοο,Ι:Ιοε τε απ: σΣ!ο Μ

Με!τε οιιοιΙο τηοτευεε ε! Με ωεΙῖ

Νοε! Μο εετΙ:ι όε Ιπετειπεεωε.

ε σ. η θα!. ·



Σ ! Ά Ο Τ Ο ΙΙ Ι

ΌεΙ.ΙεΙυ,Ιείε,Ιείο,γ το ετα Ραεξ

αποτο ΙΙΙΙο όε Ισ (ἶΙειιὸἰτιεἔ Ροπ

Α Ια Ιτε γο.(ζ'σἰ. ?Με ΈιΙεεο ππεΙα

πε ευεωε,οιιε απο ρεεε νιε]ο ετα

το οποτε εοπ·Ιο γο: μπαμπα: πιο

Ρει·ίΙΒιιεε Ρεττπεπἰεοἔ Ιὶε εΙἔ Π·

Ια Ρον Ιω διπποε ιΙε ΠΙοε,ειΙΙε8:Ι

πε εε:ἱ ο ΜΜΜ] ααΐ,ειιε Μ! επεσ

αεε γ ρυί·ωιεΙεε τε «Η επι είΙε επιπ

κΙο,γ απ» τεκποε βείοε. Αειιει··

(Με εΙυειπΙο άοΙ:Μεε ει :Με Με” Ι

ΙοφΙΙιο2Ρωα$Ι εῖψυειω ο” Μέ

Βιιιπε.ν ε2ε5,411Ποοε εω·ιαΙιΒο Με

ΜΜΜ Με εεεεεετε, γ ατε ορκω

ΜεεεουτΙοοεγ ΡοκιιιεοΙία: ο νἱε

ῇε εεε ΙιιιΙΜε ξΙ'ΟσΙ.ΜεΙο Ιεοὸτε Ι

τε ωστε , γ εόπιο Ισ άΙιε εΙ ΜΙ

11εΙ·;ζουεεάο. ΠεΧειΙεε ΜΙΝΙ” , γ

ΡεΙΤετἰειπροηογε ειστε μή ΜΙο,γ

εΓειιεΙιο,εΙυε ειικηιιε ο νο θα Ιω:

ΙΙ:ΙωειΙε.ε απ: Γογ νετιἱὸε:γ Με

εμε εδτΙΒο πω @ο Βα:Ιπο εΙε Με

υε:,τυ :τα ΙΙΙ αιιιΓε.ΗΙΙο ΙσΙεε ία

Βεε :ειπε το ιικιεΙτε (εΤΠΙοε εγ3)

εε :πε όΙο,νΙιτΙειπΙο το 'ρεεΙίε; ε!

σ.·1ικιΙ εοππο ‹.Ιε :τή τε ίιιγίΙε , απο

στα εοίἱε πο «Με ,ΙΙ:Ιοεοπ Ια

ἱιπεεττΙάιιππϋΙ·εἄε το νΙόσ,γ ρετ

ίετε Ι ε<>ε Η ΜΙ αεί==ι=Ισ =ΙεΙΙ·

ΙΙΙ)!



Ατ:Το Ι; αγ

πω όΒοτ Θε Π: ω” ΠΙΜιδτυΒιι(

ττοΙο γ τυντΙΜοΓο τω, γ ο! τω”

Ρο ομτε·τΙεΙΙιτ ρειίτιδ τωΜο ροκ

ωΙ,γτ:ο ΙΏΙταετο το πιο απ".

Βό,γ απ: τΙοτο Πο οπο τεΙΙΙΙ; ο,ίἱτ

πιο ατμιεΙ τω:: εε τεΙΙΙΒο οτ τω”

Με σοκ: γ ρεΜειωΙετιτοτ , γ Ισ:

τοι·στεοπτε,γ τοττώεε τΓτικΜίω;

.Ι φωτ! ροίο εστω εΙ γ μή οικω

ΒιιίωΙΙτ γ :ΙΙΙτεοίΙε,γ οΙσι·ΙΒείΙ6,γ

οικοτΙο το τοτηρΙΙοΙτ ετΙει:Ι ?οτί-Ι

Ι€ε , τοΙ οπο: το το νίιιΙτ Γι; ρἱτίΙ`α

"ΜΗ :οποτε γ ίοι·ππ , το άτίω

ΙπιτΙΐο ΜουτΙο τΙτ:τὁ οικοττοάσ

τω τορΙ:ι τ:Ιτο το γ μια», οκω.

τα «Με ουτε Ιο :απο το το ττωοθο

ΙΗΙο.Υ ρστουε Π: Ισ ρτοτοττΙ, :ὅ

»Η Ρτο::30ΙΙα ΙΙει1ο τΙείωοΙο; γ Ισ

ξέ τε οτ: ;έυσττΙατ ιοικ ουσ τι κ:: νὶ

Βο5,ο Ιοε πουτττοε,οιιο πο ρυο‹Ιδ
τω” ρω ΙΙ.Ιΐο ρεΓοιιΙΙο γ @μή

πύτοτο τιιγο Με 8οΙΙοοο τα" τΙδ

με; γ οικοτΙοτ, ΜΙΒ τοτε ουτε Μ

ΡΙοιΙοο ο οιμιεΙ οπο τοτΙοε Με

τυγτ;ΙοτΙοε τίτοο,γ ι·τωττΙΙο Με Ιοί

τετ ρττΙ:Ιοικ:ε , γ Με ρΙτόοΙοε ο- `

τπωτο Ιετοιο, ήτο Ιι:ΙΙΙειΠτ ειοι1ἰ

ιΙοοτΙτ ΙοΙοε Ικι`ττετ τΙΙεττμΙο ω'

«με πιοτε;,Πο τΙικΙτι τω” ΙΝ @Η

.03 -- ΕΙτΙΟ:

| ο



ε! Ο Το Ε Ν

Πόο:ροηιιο Με :επεσε ρεπεεώΝ

Β:Δο,γ ρετοἔτὶοοὸο , εμε πε Με!

ευεόο ρτοικπ Β0,Ωἱ @Μάο άειιε

όο,τή επειί&εό; ροκμκ: ΕΟ2110·50·

:και (Μο: !.οε ροπ·Βτιοσε τεει:δ

“πιώ” ρ‹›Ιὲε‹Ιεε,ὲ μπω επωάσ

όι·ε , Ροτε!υ#: επ Βι·ειιο @σωρο

τοπ πεπεζιππο Ριια!επ θηκε: Α

πεί!ω. Υ ε! ςυεεΓκα επ τιιικ!εσε

σ:εΒοε ΜΗ :τι οὶο8υπό, :ή ριιαΜ

ορτοιιεεϋει·ΕΠηεώμι· ει 'Με απο

Ροε,εμιε ει: εοπιἱειπἱο Η 1εη9ε,Ϊ

:η αν :οὐ ηιιι: απεε Σ:: Ιαιιἐὸεό ω.»

ΡΗ:ε,τευε Με όιιιετίί Μά, έ: ττιιΜω

ς με νοτε:εε:ου ό: Με τωοῇατεε,ὶ Ϊ

πωπω Με !Ι:ιἔ:ι Μεσα ο άεπι·ιπει·,

σε Με φιεΙ ωιι:Η:ιε πεεξάιειοαε Π:

τἰειπω , Μ σοοιω!εεε Η ΡΜπιτει,

@ΜΕ σωεΜε πια εε επείριιαΜ:
ὁ πιο αγ εο€ει :επ ρτοι.ιεε!ιο1ξ φα: Ν

Ευ Μ·ΒΜ1ό0 ορτοιιεεΙιο:ροτ πως

Ε0,τ11Π1ϋ0 @Με Με ἱπιροτιιε έα

Με ῇιειιει›ειιἀ,γ τοτωτο εστι Με όο·

:Με «Ξε τικ :ικη·οτεε ο Ια απο:

τ·εροΠε εεε ειιΒι102 μπε , 0!οιιόο

πω” εμε επ :Μ ε·οΙίιτ:ιό2 σε :τή

Με” , ε:: Με εοπΓήο , ε φποπ

τιιε ΜΗ; τε ταπἱτἑετσπἔ Φ χο

ιΙειτρει·ιο ν0τιἱ8ἀ€Μ ιππΙτε ω:

ο - 71



λ Ο Τ Ο Ι. :8

;]α το άΙερ, Το Με πτειωΙΕΙ00€8

οικωε ρώτα το: ΡοΙἱετοο Η πιο

ίσεΠΕε ΙοοϋεεΙΙοοτο ,ουσ ρω· οἱ

οι·ι:Ιοοτε Π: Με , ε: Πτικιε :ι @τα το

πιο αμκ μτοεοπΙΙΙε , ΜΙΒ οι ο.

Ιο πι· ?οπο :οοΓοΙο Μο; ροκ:

πιο οσο πάει ΙωΙππΙ,ρτοροοΙεο

6οΒτωεπ τω” Ιο πιοιΙΙΙ:Ισ.·, σο

πιο Του σαι:: ίΕΐιοτι:ε (ΜΙΒ: τὶεο1

Ρο , ε: το Βετο ΙωεΞω , οικ: ε:

:οΠι εΙιιτειοΙε,τω ω” εΙΙο: εοοΓ

ισοεΙο, οι: νΙοω οτι Μ”, όσιω Με

"οσε ρι·οωετΙωΙοοτοε εΙε Ισ:

Τώοτοε , Ιοε οιι:ΙΙεε άείΙΙ:εσο Ια

ΕΙΙΙΙιο:Ι4 :Ιω ω; ίἱτυἱεοτεε εστι

Ιπι1ε::οε γ ναοοε ρτοτοειἰτοἰεο

τω, εοτοο κι ΙΞοδοΙΙιιεΙα Παπ

Ια Ισπέτο,γ :ΙεΙ.68ττιεΙο0εο , Ιο

Ισι·Ιαο, οΙοὶὰοο ΓεωΕι:Ιοε , Με:

εαπ επιτόκιο. θα” ο:: φπα

811 ΡΔΙΑΙεἰο εουε·Ι::::ν: , εστω Η

:Μάικ ‹Ιο ΙΙΙ Ρτοικιτίω ρΙΓοΙοε,

αμε ‹Ιο εἰωπο €μ188οττοι1επ Γε

πουε νοο. ΕΙΕ” Γείιοτι:ε άεΙΙ::

τΙ00προ :Με αστειο ο Η , οσο ο Ιω

Ιὶη·οε , ε πο γ:ττοο . Ι.0: ΙΙΙ·

?το ΙοιιοΙωεοτε Ιο ιΙε·ικο Μ.

ια: ροτόΜπ Ιοο Με οποτεεόεε,

Με εοοεοΙΠεοοσω , Με Μακ

ο ς; 4_ .ΠΟο



Α Ο Τ θ Ι. Ι

@οΒΙε5,εωΙΝοο όεΠοε εοοτἱσεΙ

επειοι:Ιοε τηεπτε ρτοευτε δι ΜΙ

:ετεΙΙ`ε :σε Ιοε Ιυγοε,ρι1εε αμα

ΙΙοε πο άει1επ :πωπω Πει” «η

πιο τω" εο ?εει1Ιτει:Ιεε π›εοοτεεΙ

δυο νΙιιἱι· ε Γι1Ιεγ : (ΙΙ80Ιο Με

Ρποιεπο, ροή εΠε το απο (εοΙ

:πο εΙΙιετι) ατε με:: τοωρεπεΙ

εΙοε::Ιε τοεΙοε ίε εγυΙετε «Με ΙΜ

ωετεεὸ:πιἱτε οΙευ,ετεεωε, ει: ΙΙΙ

@Τα εοΙπε πωιΒοε,οιιε εε εΙ ΜΙ

γω· ρι·εεΙο ωυπάεπο.οοε σου εΙ

πο οἱ επΙε: Μπι· επΙΙΙὶεό: εοπτο

Ροι·Ιε όΙίει·επεΙε ‹Ιε Ισ: εΠεάοε,Ι

ο εοπόΙεΙουεε οσε” γεια εουΙ

τετ.εε.(:ειΙο εε οίτεεἱἀολεοωο Π·

Βε:,επ οσε τοεΙοε τπεάτεπποε,γ τι!

ρω ε! ρτείειπε τε εεωεόίε:; ειπε

Ιο :ΙΙ οσε τε Ιιε :Πάω ε1τετε:Ιεόσ

τε εΙΝΙ.ε Πι τΙεπιμο , γ ΜΜΜ: ιο

ερτοοεεΙιετέε Ιὶεο‹:Ιο επή8ο ‹Ιε

δεωρτοοΙο.Ρατ.ΠεΙείΙΙπε,-πωσ

ει·εωο επ ογετε,πο Γε (με Ι.οέμ,

ρεερΙεκο είὶογ;ροτ γω μπε ισ

τεοΒο ρω· απαΙτε,ροτ οι" ο Πει

ΙΙΙὶο ροτ επτο,τΙουειε όεΙυο;ρε·

το οιήεο ποτρεωεπτε ΜΒ: ε» Ισ

εΙτο,Ι:Με εγω εεε ειπε Ιυεεωω

ει.:εττίε Μεσα :ΜΙ 8οοε:Ιοε.ΓΙΙΙ.

· γ ' Υο



Α ΟΤΟ Η ε;

Ή: Ιἰ Α τιιεπο,ο ο ιΙετεεΙιο πω!

:τι ειιΙΙι Ιι:ιΙΙιι ε! τεεΙιο.Ρω·. ΡΜ:

γι: σο” εΙΙοι πιο ιιιιιιτιε εοιπδτο:

τειι€ο μοι· ΙιοιιεΡω σεβ: Ια ροΙ:τε.

το εΙεξ29τε,γ :σε πιει τε @κι οσο

ιιι:Ιοε εεε ροεο τιειιειι Ιου ρο

Ι:ι·ει,ιιιιιι Ιω οσε πιιιεΙιο άείειιιι,

γ ροι· εΙΙο :ιιιιιιιιιε απ:: ι.ΙΙ8:ε ι:ο`

τε σα: ει: εΙΙει ρει·τε,ειιιειιιιι ριιΓ

Βι·ΙενιΜ Πτι ειι:Ι:ιόιε , Ιω γετ

Ι'Πο9 γ ιιίρει·ε2ει Πτι τυποι, εΙ Με

Με" ΓοΙ:ι·είειΙτο, ΙΙιώιιιιιιιει Π::

ΝΙριιεΙΙσε,Ιει Έιιειεεε δη όείιυεΐ

@Με ρι·ει·ιιι::ε Πι: τείιΙΙδεια. Οι!.

()Ιιήο, πιο), Ι:ιειι όιπειι, ειιιεΙε

ριιιιΙειι:ιε πο εποε Μ· Ποτ: ει::

Ιω Πεμ:: , γ τι: ιιιιιεΙ·ιο ιιιοεο ε·

τει.Ρω·.ΜιιεΙιο ω:: Γεἔιιι·ε ε; Ι ε:

ιιιΞΙΕι ροΙιτεεε. ΟοΙ.Μει άι εοπιο

Μιιιοπ ,_ ειπε Ια Γοττιιιιιι ειγιιιΙιι ε:

Η:: οΙΞιὁο:,ῇ όετιιειε άείΙο, @ΜΙΝΙ

ΙΜιιιιειι τειιορ Μεσα ει: Ιιι τεμ:

Με: , ο εΐεοιε Με Πι: ιιπιΙὲοεἔ

μια Ιο:ιεΙο Με:: Μεσα τΙει:ει, γ

ιιοΙΞιΙ:ει εεε Με πιεπεΙΙετ ιππι

8ο: μια Ισ: εοτιἴὲτιιειιΙΪ πιο με

Ιει εεε τι: ρι·Ιιιιιιιεε εσυ εΙΙε ία °

δει· τε Ιιιιιε ίεΒιιτο 5 τιιιε_ ειιι:ιιιιο,

:ειχες ε: Ι; Εοι·ι:ιιτιο,τιιιιτο ει ιιιε -
_(Ι;Ι` οι”



.Α Ο Τ Ο Ι. .

πο; Γοεζι1τωγ Ρο: τουτο επ Ιοε ἶ1:Ι

ίοτιοοΙοε εΙ τωνκΙΙο σε Ισ: οτι:Η

εοωΥ ο εΙοοόε οπο” Βοοετ πικΙ

)οτεΙΙε εΙειπΙο ,οπο οοπεΙο Μ

:τα Μουσε: Μ ωΙΙΙΙικΙ :απεξω

τι·οο2ΠοοιιΞεοο πω", ροκ @Μη

7 ρι·οικεΙιο,γ (Ι:Ιεγτε 1,- Ροκ ΒἰωΙ

οπο» ΙΙΙ νοΙιιιπωΙ :Με 5εΜΡτοπἰοΙ

ςοοΙοττοε ει Ιε το", γ Ια @Με ΙΙΙ

ΙΙΙΙΙΙτιπΙ οπο το γ εΙ 6ο Ια νΙττοΙ

τοοεΙε.Ι)οι· ρι·οοεοΙιο,εο ΙΙΙ ΜΑΜ

ΜΗ Η Με £οικοϊεΙ€5. Ρον έΙεΙε3ε

τε,Γεοπ·ΙοοΙο εε εοτυο Π:::Ιε ει: ο

Δω ὸΙἴρυεΙΙοε μπε το:Ιο ΙΙππεη

ιΙε ρΙοιοτ επ ου:: εποε Ιοε εποςοΙ

(με Με νἰεῇοε Τε: 31111180 : οΓείτοΙ

πιο μετα Ιιι€οι·, ραπ νε ΠΙ: , ροη

ΒοτΙ:ιτ,ροπ αστο” γ Μου, ρετἐ

οεΒοοΙοτ Ιοε οπτοπι @Νοε οφ ε

ρωΉει. Ο Π οοἰίἰείΙ`‹τε ιο Ρ:πωσ

ιπο εμε: νΙΙΙ:« Βο2.ατΙεωοε.δωΙ

ΡτουΙο σου ει ΕΜΗ ρτἱωαὸΙ

Ατεοίο .Ραπ Πε ΑτειιίειέΟ:2. ΠΙ

Ατειιίο. Ραπ. Πε ΑτειιΙΙι ΙΙΙΙε κΙΙ

ΒΙΙΙοεΕ'ε!.Πε ΑτουΙε ΙΙΙῇο ‹Ιε Η

Το.Ρω·.ΟΙετ:οἔ(Μ.ΟΙεπο. Ρ”

ΜΜοΙΙΙοΐα απο α. Ωω!. Ρο"

οπο Η ρσ-τε:εο. Ρα,·οπ. Νο εοΙ

:11ςηοϊ. @β Ειπε το οικω «ΜτΙ

ουΙ6



Α ί: ΤΟ Ϊ. :το

ὶε,επιτἱ «ο οιτἱέ τι: Ι:: ότιτΞ.Ρω π.

Μπα ίεΙ-ττ·Ισότε πο οπο τι πετάτε.

Ου!εβ.ΕΠτετπο σε «κατ ο τοόοε,

γ γοττο πο ετεετ ο ιιτπεππο.Εω·.

ΒΙἔ>_ο πως τι: :τω , ρετο πο τω:

οικω , όε:τ:ττπο. (ΜΕ/τ. Ππκ2.

ττοτπο , όε επτεττπο τοτοεοπ ο:

πο Ιιτίτττ εΙ·ϋὶεπ . Πει Ποτ Επι

Ι145 τι πωπω πι: τίεπε ουττωτόσε.

Ο ΙΙπερΙο ; Πιτ” οπο ττόοπτΙο η

ποσοι· επτεπότττΠεπτο η ττ·τητοι·

ΐοττυπωτ ςΙοπσΙο πω: τΙΙΓετε:5οπ,

ΔΙΠ Η τπεποτ Ισ Εοτπ.τπα , ότι:ΙΙ:τε

ίοπ.Ρ.:"π.Ο ΟοΙοΠάπο,ογόο πε

2 Με τπτητοτεε εμε ντι επτττΡΙο

ά Ιτητοττε,ο ευοτἱεἱει τπιτο:ΙΙο τπεΙ

Μπι:: ςμπτοπ πττιτοΙΙοε τΙειΙο

ΙΙοτποτε εοππετίετ :μια Ιο ΙΙ.στζεττ

Νήοτ,γ τητ.τοΙΙ05 όεΧετ ,τι φωτα

ΦΙ Πτήοτ οκτώ Ιππετ,τ $εττφτο

πιο επ ίπ εκεπη:Ιο πο πιο πετά

ΙΙΙήστ,πΙ χο π Η Ιὲποι·ὲ ίπ ι·Ει:Ιο:γ

ΡιτεΙΙο οπο γο τι Ισ ηττ€ ΙΙΙτα στις

ΙπεΙττιέ:, ΙοΙο μ) εμιτττιπ ίεΙΙ3τ:τΙο, - Α

Ροτοπο ττΙοτπεποε ρω· εκοτπρΙο

ΙΙιτεΠ'ε οεπΙτο εΙ ρεεωο. Υ Η Μ.

[Νο νεπεττΙο πιω” να απο.

Μ ΙΙΙ ΜΜΜ: πο Γε τ1τ·τιτα τι Ια

ποπσΙΙΙι.Ιτά. Οτωΐτπ. ΒΙπ πω”

ο - πω·
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ΛΩΤΟ Ε - Ι

- .ὅεπτἰε ΜΒΙοε,εξ ‹Ιε σιπέιπτια-εσω

σεΙΙΙ:Βι·ε ρσΙ'ΙΗ;Ισπ Πο εσωρι-Ι

|ζίο,πο το τεττεἱἐεωπὶ εττωτἔυση

«Με Ια τιποτε Μ" Ισ "Με , γ ει·

ρηοεε Ισ όεΙαγωσΙο. ΕΙ όε:ΙεγτοΙ

σε εστι Ισ: απήΒο; επ Ιω :οὐκ

!'Ι:ΜιωΙεε, γ εΓρεεΙΙΙΙ ε" πωπω:

. Με απ” Δεεωστε: . γ εσωυπΙ·η

αι·Ιε:.ΕΠσ Μια, είΙσι:τσ σκ ώ·

:ισ,τοΙ άσσηι·ε ροΠ'εωσε, σε τΙΙΙ

8Μπετα Ισ τοωἑ, ΜΗ Ισ ΙκΙὲ, “ή

και: ωστόΙσ,-εΒΙ Ια :ΙΒτΞΙεὲ, ΜΑ Ισ

:Με _ὸ.Ο σο ΜΒΜ Ι σ '' σε Ιο

εΙα!κζδιε ;ιε:ΒσεΙο «μια ἔείσεἔνα

πιεσε αΙΙΙΙ,Ι:σΙιωπισε πέ,εωΙε Ια

ωιιίΞω,ριιπεωσε πιστα , αποτε

επσ: ::ατι:Ισηε:ε ,Ικιέστιτσε Μιτου·

:Ισσεε,ΙσίΙεωσε,κ:μισ ::Ισπετεί Με

τσπτσε,σ εμε Ιοτωἔγο να ο Ισ ΜΙ(

Γε , ππώσσε ΓεΙὸτ:Ϊ , τσιπΙστοσε Η

σαΠ;,ιπέω ΙΙΙ απτο, νετπσε σε σο

εΙπτ; τετιπωΙα ΜΜΜ , ἔζιωτὸα ΙΙΙ

ριιεΙ:€ο,οσωσ τε Έσω απο εΙ τοτ

- πυάσ,ΓσΙα Η ὸεκπ,‹ΙπΙε στη: σιτεΙ

έσποτικωσε εΙΙέ:έ ρειΙ·ο εΙΙο Ρετ

πιεπσργ σεΙεγτε Μ: εσωροϋΙεζ

ε Ια σε οι ΙΙΙ Με, ε! εμε Με ΜΒ:: ΙΜ

τε?ιε,είΙο σε Η εΙεΙογτω:μ.ιε Ισ Π,

στομα: Ισ ΙΙ:ι:.σιε Ιοε σώσε ουσ

Με Ι



Α Φ.: Τ Ο !ε ε ε

ρτετΙο.Ρτυπ. Νο οι1εττΙο οπότε

ειπε εοωοτόεΠεε ο εοοΓετο ω" ε».

ωοτΙεΙΙεεἰοο ό:: ε!εΙερτε _ εοπτο

ΙΙΙι!ετοτ·Ι Ιοε ειτε εετεεΙεττόο ιΙε

τποττερΙε τοικΙετττετπο , 0ΡΙΩ8Π4

:Ιο ΙΙΙι!ετοτπ Γεθεε εττΙΙσυεΙτεε ει:

ὸιιΙεε νεττεττο μετα εεεετατοττ121°

ενοΙιττττεάεε ‹Ιε Ιοε ΙΙ:κοε , γ :οτι

ροΙυοε ε!ε ΙερτοΓοείεό!ο εεεετό

Ιοε @σε ‹Ιε Η: Μισο. δε!. (Με ε:

απο Ιοεο2οοε εε ετεἔΙο εΙτΙΙΙΙο2`

Ισ εΙΙΙετεεΙοο ειτε ττο τΙετιεε ΙοτΙε

τετωέττο , γεΙε ε!!ΓετεεΙου φησι· ·

εεΙερτυοέεΙε;ε Μ! ρτιιε!εοεΙε οι:
Ιρεε‹Ιε ΙετΙἰο εττρετττττειπο ,ε Ια

©ΧρετΙεοεΙο πο ριιετ!ε Τετ Με: ε]

επ Ιοε νΙεΙοε , ε Ιοε εοεΙτωοε Ιο

ΙΙΙοε ΙΙεπτεεΙοε ρειΙτεε, ε Ιοε ειπε

ΙΙοε ρει;Ιτεε στο? ΒΙερ·εεοτΙΙεΙαο το. ο

ίιιεΙΙΙΙοε,γ είρεεΙεΙ με τι ,μεγα

ν!ε!ε, ε Ιτοοτε ρεεε ειτε Ιε τοτε ἀε

Ιεο: γ οι:ετΙΙΙο οτε ρεεε: :Ιε το εδ

Ι02ριιεε ευρω ε ΙοερετΙτεε , ε τι

Ιω πειεΙΙτοε ριιεεΙε Ι'ετ ΙτεεΙΙο Μ·

11ΙεΙο ΙειτεΙτττετε. Ρετ. ΤοεΙο τρια

τεεεΙο ττκκΙτε ‹Ιε τεεεοΙτ ‹ΙιιτΙοΙο

τοτιίεΙο.()ελΝο ουἰετεε,ριιεε οτε

?Με Ιιε Ιο ειτε τΙΙιε εΙ Γερν;; Α!

@σε «με ώ τ!ετε εετρΙ2. ε! ι1ιρε

ε



Α Ε ΤΟ 'Ε' ώ ὶ

1: σ:Πίξεδο πυετιοΙῇτεεἀΠ,ετι·εΪοετΔἔ

σ:Ιο ςυεϋτοιιτπιιίεπτο Με· νε1°1τέ, γ ἐ

ἴευΙὸ:ιὸ επομενα Με εοηίε8ιι5τελΞ

Ϊ ΜΗ Ρ::τωεηο αν: όεΐρΜο Μ:τἰ , γ ό: οιμ1είὶο ηεἔοεἰο.Ραπιυω

Μυγ επίεδσόε :Π:ὶ σύ τπωτα,άιι

εἰ;; @εφε τε118οοπ Το οου4ήο; ῇ

γει·πο εε εισαεει·,γ ειι!ρο ότατΙρτοο1ο.Μ«ιε Βιιτποπο ω εουθ:ιη πωγοκωεητε :ο «Μα (με πιτει·ε·4Η ι

°Ριοωστε,Δ (Ισ ρτουεώο ω ριιε- Υ

ὸο οΗ60άΩ άι: επιποι· εε:έιθεμΕπ.@Μο Με φπα εΙει1ε Ηοωϋπτ α Για 3

:πεγοτεε οταν. Είὶ:ι ηι1ε απ: ποπ

ἴεῇαἔρεΖ σου δεσηντοΜο , Μ μ”

810 Η ε1ειιο ττεΒοτ,ή Μετιωιευτυπ η

ὸοε !Ότι Ιω μειΠεοε, «ῇ Ιιῆοε ‹Ιο ι

ΒὶοεΤετἑτι Ι!εωεόοε.Αωοι· πο (ο Ν

όεικ τεὶιιη·τ,ιιἑ εοτὶὸο:ὶ «Νοε Με· Ν

Μοποε:ἔτιτετείἶε ρα;» Ιωρα"Φ ·

Μεε1ΜετοΙοεοωρἱοιετ,ὲ‹»°π ;

ΒΜότε ,σο Π: άουε €ϋΐοἴ1:ιτ ε! ;

πταείὶτο άο Η ί8ποτοκιεω Μ! ώς!

ΡιιΙο, Προ πω: νοτια Η: @εαπ ἴ

(εμ1εεε όε: ἴιιτωτιιω εοωιπιπσ· 1

Με ) επι μπω ὶιιΒατεε Π· ροάτία

ἰυἔιιπὸὶτ:ροτ είΤο ρστόουασ 6,Μ

ΒΙεωι·,ηικ πο !ὸὶο εΙυωτο ογττε,

γε:τσε·πη απ:: :ο ΜΒΜ” :ποτὲ

εαὶ



Λ Ο το Ϊ. 3ζ

@ά Π3τεΒιι· τη :οιιΓεῇο , γ πο πια

!οριετε!ε!εις;ιε,ρυεε ε! !οσι· , γ μι;

8τικι:ιε ε!ε”!!ι :κοψει φαι-ει! (Ωω

κ 9ιιε ιιο ει! ι·εει!ι!ειιτς (ε: (Νικο

όιπ,ροι· ο!Το ιιιωιό:ι, @σε στο ιιιἱ

όεισΙο πι! οοιιΐεοτι:τιιαιτο Η ἱιιιτιιἰ

Ι!ιι.6'α!.Βε Με !ιοτιι!ιαε εε ειναι,

γ ΜΒΜ! σε Η: ροι·ξια:ροτ ειι;!ε γρ

2 οπο:: Ρ:ιται οιιο,εγι1ε εγω 15ωΡω

° εδο Με τιιι·βιω Μ” κὶο τι:: οῇοε, κτ

τε!”ροσιε!!άο α! εοιιοεἰιιιἰειιτο,ὸιΪ

έτεειοιι,γ ιιι€ειιιο Πιτ!! ό:: το ρο

ότε,οιιγ·ιι ρετΓοτιει απο τερτεΤετι

πάει επ πι! ωετιιοτιο ειιτειιιεσο

Με ο!οε ρΜεΙοίο: ροτ ατι ιιΒιιιι

τ!:πιτεε !ιιει·ιιιιεε ι:οπιο Η:: ὸεττα `

πω. Α!γ_ιιτισ; πιο: @τοι ρισ

ηιοίιτο: σωστο το ι!ε!:οιιόιει; ρετο

!ιτε80 τοπιαιιε ο !οεἰεττο. Επι

Βιο:,γ επι :οι επιιιιιε,ή ευ νὲι· ω

τι! !ο «γω Με ροτΠοάο, γ εοπιο ει.

Μι νει·ι!ω εποε ι·εάιιιιόο,ιιο ριιτο

οι: Πωσ :για νιιιο Π: τ€τιξζο όε!ειιι=

το. Ο ξ σε:τ!-οτιο! ο εμε ΜΜΜ! ο

'για σε το σκι νετιετ:ι!ι!ε! Ρετο τα -

! σα” , ἔγ !ε: πειτε (ΜΜΟ , γ τα

πιιιευρ επιιι€ο $επιρι·οτιιο , οοιι

Εγω!! τα εσιιίοι·ωις!ω! μια

πιο; οΕφττιιιιιε!ειά Μια: , Το

.οε



Α Ο ΤΟ Ϊ.

π.Ιοε ειι να επιπαπξοιι νιιιΙεπιπΙο πω: Ι

πιιαε πιοπΙαποΓοε όο Ιιαιαπ γ επιππιι

οΙεπ.Ή ΟΠ”. ΠιιπΙα τπαγε;ο πια

Φο Γεπέιιπι πιιε ΙπιΙὸππιιπιΙοε πΙα Ιια

ΙΙαπτε νιιια: ρεπο πιιαε θε ππιαπαιιἱε ι

ΙΙα,Ι-εΒιιπι αΙ ά«:Ιπο απ: εοπιιιο ΙΙε- Ι

8ο νιιιο,πεειΙσε Ια πιαπΙΙιια Ρώπα Ι

πΙπ: απειιαΙ σμ1ε που εΙΙα Ια νιπΙα το Ι

οΐπεεε.Οσί.0οπιιο επι εΙ στο απ" Ι

Ειιο ΙαΒπαπΙο ρω· Ια πιασει πΙο απ.

:Η αππιδα·,Ια οΙιπα Ιοὶτιπεριιῇα α Ια

πιιατοπια:αΙει Ια αιιπ:πιπαπα α :ιι πιια8
πιΙΙἰ:ο εΙαπ Ια Βπαι:Ια,υγποπιιια πΙε πι:

ΙΙΙιει·αΙιόαπΙ: γ Πτι ι;ΙιιπΙα Ια πιπαίΙα ώ

πιαπΙιιια Ια π:πεδπο Ιια πιοΙ:Ιαόο,ροπ

πρι: Ια ασε παι·πΙα,εΙ ρποππιετΙπιιιοπι

το πιπιιιπ:Ππα πιπ8απ,ν αππερεπιπιπΙα Ϊ

πΙεΙ πΙοπι Ρι·οπιιεπιπΙο.Ρευ·. (1πιφΙφ' ι

ἀπὸ 5επιιρποπιἱοἔδπππΡ.Οἱεπ πιο· Ι

πιεπΙαε αι οπο.Ρακπ..Ηγ, Επι, Ιιν.

Δ"πωρ ΗαΒΙὁ εοπιπΙΒο Ια πιιαπΙι·αΐ Ι

Ρ.ω·.ΟαΙΙα,πιιιε ΙΙ.δπωρ.Ριιεε α»

πιο εΠαιιιοε2Ρατ. @οποσ απιι(Ιε.

πεε,αιιιιππι16 ερπογ εΙρἐπαὸο..3`ἔΡ,

Ριιοε εαΙΙα, εποε γο το Ιιαπὲ οΓραπ·

παπ άσε παιιπο.Ραπ·. Ο Βιοε5πιο αγ

ρεΙΙΙΙεπιεΙα ιιιαε εΗπαι εποε εΙ ε·πια

πιιιΒο ‹Ιε πα Ια ραπα επιρεπει·,Ωα|,

να αστα πιιαπΙπα,γ :οπιΙιιοΙπι τα ω.

° ία,



Ά ΟΤΟ Π. ; ;

 

Β,γ ι!ε!ρικε νεο , γ εοο!”ιεο!ε !ει

:Με !ι1εέο.(.'ε!.Ουεο!ε Πω και:

:58ο.ΟΜ. Υ ς! τ:: Βικιες!ε.

Ατε!1Π!Ω!πο ε!ο! !εεμπάο ε&οζ

ΡΑυ·:Μπ Πε!9?Μα «Η Οιι!βο

Ρεπο/ἱι υφήικέει (ΜΙΜο Με

Πσπάο σο” δωφωπΕο επέικίο[ιε

)·ο:.εΙ μα! σου” @Με επ αἰ8απ6

@υ·ωμΡαΐβο φ!!! , "Με ιερά

5ω· Ιερασε ιαπΜπρε : "πωσ

Δ Ξ:ΜΡε·οπέ·ο Δ/ὁἰπὶπυ· ω Π'ε|ώ

ΣέιωΡωνι ε! σωπιθΜο ησεοσέο:

9πωω·ι ω!" :αποδ'α!φο,]Ριπ

:σκοπο ]:ΜΜε ηεοΜπάο.

Πανο. Ρε!"ΠΗ20ε δ:ωρ·σπἰσἐ

|

Ετωοποε ωἰοε έ!νΞ πιο

πεε!εε ε!! ε! !ει ωεπ!τε:!ύ

πο: Μειιθ Σεπτ. Δε· Η Μ·

ε ι!!!:ε Μου . α!!ειπ!ο (Η:

ι·εωεε!!οι· τι! »Με @Με απο), €τδ.

Μάιο :-ἑ μια φα εε Με ίοττιωα

?ευοτε!α!ε ε ε: ρτο!”ρει·1ι, θα! μπι

ίετιήτε !ε !ιοοτε,εΙυε εε ο! πτηοι·

Φ· !οε ωιπκ!εποε !3!εϊν:Ω θα εἴ

ω σε ΡΗΠε!Ο) , ὅ εει!ατι;!οο εἰς .κι

Ύ!!”°



ΙΑΠΤΟ ΙΙ.`

οἱηιώ , ε ροτ «ΙΙΙ ΙΙΙ όμως;;;

- πείοι·οε οο εοπν.ιοΙεεπΙοε Ισ εΐειΙΙ

ΒΙο:,ροτουε πο τεοεοποε πομπή

τοϋ οιΙε Ιε Μι· , Ισ ωε)·οερετι

οε Ισ οιΙοΙ εοπΗΠε εο Ια ΙΙΙ:εωΙο

κΙτωΙ,ε Μοοιτειιι.Α εΙΙΙι Με εΙιττοΙ

τεεεο,ε ρΙετάεω ε Ια ωοετιΞΗε ι

εΞει,ε ΙΙΙσεωΙΙόεεΙ Ιε 8:Ιοπο,ο τω

ποσο. @με ορτοοεεΙκι παπι· Ισ:

οοε Γε οΙεοπ αρτοοε:Ικιιέ '5Ιο ω

ώ τε όΙεο εμε ε; πιεῇοτ εΙ Μοσε

Με τἱοοειειε οσε Ια ροΠείεΙοο ω;

ΙΙΙι8.0 αμκ: ΒΙοτἰοΙο εε εΙ όωΙοπτΙΓετοΙ:Ιε ε: εΙ ι·εςεοΙΙΙοοποτο ε:

πιεΙοι· εΙ οἑὶο οσε Ια ΙροΠεΐεΙου,3

απτο ε: Με: ποϋΙε εΙ @Με @ :Ι

ΙΙ εεἰοἱεοτε.·Εοιτε Ιοε εΙειοεοτοε,

εΙ Ιοε8ο ρω Μ· οπο αόΉοο εε

απο οοΒΙε, γ επ Με Εείεωε ροεΙ

το εο πω: ποοΙε Ιοειιη ε ιΙΙιεο ή

ενω: αμε ΙΙΙ τιοΙ:Ιεεε εε νοειαΙΙΙΙ

εποε οιιε ρτοιιἱεοε ο: Ιοε'ωει·ε

εἰωΙἔτο:,εεο:ΙΒυεὸα‹Ι ΙΙΙ: Ιω ΙΙΙ

ότεε:γο :.ΙΙΒο ουε ΙΙΙ εεει·ιεΙ Ιο2. :ΙΙΙ

απο: οστά εΙειτο , Η Ισ ρεορΙΙΙ ω

ιΞεοεε:ε ροτ·τεοτο πο τε εΠΙππω

επ ΙΙΙ ::ΙετΙόω εΙε το ροότε,ουε τἔ

υποεοΙΙΙεο Ει.ιε,ΙΙοο επι Ισ το” ,χ

.Ιω Γε Βου Ια Μοτο, ῆ π εΙ απο

χω



  

.Α(:ΤΟ Π: 34

ο" Με:: Δε Με εμε ίου ?απο οο

@οποτε : οτ: Ισ οο:αΙοο ο! οιοΙο,

σε: Η οικοο τοπιο το, εε ώΒοο

χω: ΣΒβ€2α ροτίι·&Α νϊττυο.Υ ουσ

ο ιΠερ , ουκ: Π; νάττοά ροή-τά::

πο ροη: οοε ίσο Ιιο‹:Μ σου (πέ

ι0ΒΟΠΟΓ.ΡΟΙΈΠ(3θ ἔσω ο ουσ

ἶὁο :ιΒ1ωο8οἰΗεο,γΙἑοετοΙ,οΜ

ΜεοΜο]ο τοτυοτε ο Μ εοτιππο Υ

τοροϋ:ροεε ῇτο οεεοεἱο επ το·

εκ πισω είΜ ἀεροΙἰ€οὸο.ἱ)ε οδ

ὲ‹τ τω μη· οἱεπο,ρυεε ε! :οτοὶἐ-_

Σο Ι!ειμι Βιιἔοο, ε! θα Ιετ:ὶ του),

ππήοτ,γ νωηο; ΙιιοΒο: ροή Το.

Με εΠο οεεοεἰο οιοετο ΜΜΜ

τοπτέεο πω: Μεο. Οι!. Ξέρω.

τήο>οο πιο μεσα: ουδσόΜο φα

πω· γο :ιεοωροΜοο, γ αμκ: νης

Με οοιιοΙΙο εμε Μπα ε! πεπιε

[κοκ πιο ιποΙποιήοτ ΚΜ ονογσε

:δ Μο ο ο οεκοε, Με ωσεε ”@Η οθΕΒοο(&ι ρεαν:ΐο πο ίιιΙιιος!

Φ: Το τοι·ο5οο κι·οοεο:ι,οε Πι οΪοἱ

τω οοοείο!ροι·οοιμ,· ΜΜΜ σα,

5ο! το Μοτο, ροι··οιιεο ει·οιοο α:

τοοεο,Μ2. ‹Ιε πποετε ουσ εοίοΙο

νοτια: Με ο Η , ῇοιἔιιε Η μισο

φα ο ιοἱ οοεο:'; γ Εικοο οσε πιο

πσεω:οαι,ευγο πω: πι:: εαοί`ὁ



Α ΟΤΟ Π.

:το ροτΙετ τ110ΙΙΪετΙε κ τετεἱετε εΙε”ττΙΙ Γεετετε επίει·ωεάετ;ΜεΙ

εστι τΙετιε Π” Ιεοέι1ει γ ΓεοτΙεω

0ευρετΙοε γ €οοΙὶ1ιτιἰτΙ08 : το εοΙ

τυο ΙποτπΙοτε Ποτε τΙε τοΙ ρε(5ΙοτΙ

ΙΙ:ΙΙ:ΙετΙε Με ε @το ΙοεΙτωδιωΡΙ

δείποτ,οιιεττΙε Ιτ Ρετ ειιτορΙὶτ το

ωειιτΙετΙοιουεττΙε οοεάετ ροτ εΙΙ

Με: το ειιγτΙοτΙο : το τετιποτ Με εΙ

οιιεκε , το ίοΙεάτιτΙ Με άετΞεοεΙ

οιιἱετο τοττΙετεοοΓεΙο του Ια οΙ›ε

τΙΙετκΙε , οσε εε Ιτ,γ ότι· ετΙεΙΤε :Ι

1ο νιεριπποε τουτο Ιτὲἔῆ εε «των

εΙοτε ΙοΙο άΙΖεττΙεΙοετΙοε `εΙε το

Με Πο θείο, ΓοΙρΙτεοτΙο, ΒἰωΙεο«

άο,ωειΙ ττοιιεοτΙο,ΙποΙΒετιόο :ση

Ιο είτοτο,οείεετωο ίοΙεεΙεΙΙ.ΒοΗ

εεοτΙο επειτα τοοεΙοε ο:: ρεΜεττ

υο.τοττοειπο , τΙοτκΙε Η ΡετίεοεΤ

το:, ο εΙε ττιιιεττο, ο Ιοεο τισ με·

@τω είο:Ιρει·,ΙΙ ΙΙεωρτετοο τε κό

Ρειδε επτα; τε εΙΙεΒιιε ρΙειετεετ

όιέ2 τΙοησηπτετ , τείτε ·εεοεΙοηεε

,εΙεετε: , σπιτι: τοοποεεω:οεοτέ

ΜΙοτΙεε, ρΙιπε ωοοτε:,ί·Ιο)ο ευθ

το: ,]ι1εεοε ε ο;ιγρετ @τοτε πιο·

τετ: ί·ΙοεΙτηεοτε εεε Εεεε οι:ΓερτΙ

«Με εεοετο (ιεεμιω Ρεπετἰεω.`

Το ΡΙΠ! .ΜΙΒ ΗΙΙΙροοετ τα ρω

Ιστ ·

 



Ά Ο ΤΟ Π: _ 3;

Ιαπιιἱαιιτο πιο πιοιι::ΙΙοε επιιοΙεε αεί”

ιιΙ:ιε :μια π:κεΙιιΙΙ:: :Ια ατιιι::ΙΙα Γα

ίιοπιι επι εΙ Ρπιπιιαπ :παπα ό:: Με

α:ιιοπαε.ΠαΙ.(Σοπιιο ΙΙππιοΙο, πιο Ια

πιο :μια αΙΙιιια Ια ρ:τπια ΙΙοπαπ κ

:αιιΙαπαιιαπιπο σε :ΙιιΙπε α Ιοε :ή

τα οποιοι κι πιαΙειοπιπ:ιιιαπιπο :Ιοί ·

παιιΙ:ιπι·αιε·πι τοιιΒΒο Ιοε :ιιιεΙιπαπι

τα:Ιοε ΓοΓρἰποεέ οιιαιιπο πεΙιειιαπια

γ:ΙΙιιιιιιιιγιιπι Ιοε Ια ΒπιπιιοΙοε μ.

πιιι:Ιοε εΙ :ΙοΙοπἔοιιαπιποε πω” Χ

παπι :οπιΙιιαΙοε πιο :ΙΙ:έπι οτπα ποα

Ιαιδεια. Εεε πιπιαε α:ΙοΙαπιπε, Μώ

ιιαΙα ΙιοΙα,ΙιαΙΙαπαε :μια :ΙΙαέ, :μια

απο· οι Ισ :απο ΡοπαΙ,εαΙιιιΙ: απ πια

πεπΙα.:Ις ππΙΙΙαααι:ιιια εε 58ιιαΙ μ·

απο ό:: Ι·οοιιπα : γ α:ιιιαΙ Μαειαε

Ι::ΙοΙο :Ια Ιοε αιιιαπιι€επόεΙ οΙιιΙ:Ιο

(Μιτου: πιο Τα οΙιιΙ:Ιαιια ) Γ:: :παω

ι:α.Ειι εΙ εοπιποιιιρΙαπ αΙΙα Ια ρ::

Πιι :Ια αΙπιοπ,επι αΙ οΙιιΙ::Ιαπ ::Ι :Ιοί

ΙΙΙιιΙ0. Ηιιγε πι:: πικαπ ποια :οπι

ΞΗ €Ιαπιπιιιοο,ΒιιΒε αΙ::2πια, πι αδ

ιι::Ιο,γ ΓαπΙο Ιιαμιιι::.πιιυ:Ιιαε νο

ι€ε Ιαοπιἰιιιοπι :παο Ιαε ποΙαε :Ιοπι

ΙπιπιιιΙαπε , ιιο μαπα :μπε επικό: Ια

'Πόρο, οσο πιατα πιιο:Ιαπαπ από

ισ Γαιιπι:Ιο, πι και: πιι1::ΙΙπο μη

ΞΙΩ!Οα!βςπιιπιποαιο αιιιΙεο,ριιεε

παπι
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τοιστόΠεπιεε “ή ΜΜΜ, ΜΒΜ

Ρεπωφο,γ :μπώΗ εοωπΈσέγ

Φ: εφ1ΜάεΙεπιτε Γεγ σ:οτιπο ΠΜ

Ια ΜΜΜ] επ ω Γετιιἀεἰο όεΙ τω.

σῖο ΜΗ ο! ΒαΙστόοτι ἀεὶ ΚΜ"

Ρωπ.Ληιιἰ εΠογ ίείιοτ. θα!. Υο

πο, μια ειστε νεὶε,ι›ο α: οροπεϊ

«ΗΜ» $εωρτοπὶο,ιιὶ στα: οΙωΙὸοω

στό , νὲ εσυ ω». Το Ρει·ωοτιο,

:Ιω το ρω·εεε άι: Ιο εμε ογ”Μ

ρειίΐιὸοἐιτιἰ ραπ εε €ι·ατιόε,Μο

Μπα ει!το.,Ο:ΙείΠοε ίεΒἰει, γ Βικ

ικι ω;κΡω εΙ6Ποε πν:Βοεύο: : :ισ

ροάεωοε οι·ι·ετ,το απ: 1ο Με απ!

Μάο ;οπ :Με το εικ:τΜΜά @Ο

το ετεο,ηικ τεσπα εε Μ: Βιετεει (Η

Ισ νστάιιό, εμε Με Ιε·ιηφοε (Με Μ

οποιώΒοε τω:: :ι Γι: αωπάει·: ό”

:με μια Μο εε το! , εποε ητήετά

όπτ ο ‹:Μ οἰετι τπϋπωω,φιε ο σὲ

·τι·:ι εἐυεο.Ρω·υκ.(Υα ΙΙοιωΜικ#

Με των: αιοε,ετι αιΠι ω αυτ” (Η

αγιιωτ εΠοε Μτηιιεπεε.) ΟοΜε

Ρυ€8 Μάο το ρετεεετ,Γεγωε η"

 

ν όοϋκΡαταπευο:σο αΕπικεε Η 68·

ΒεςΑ ο! τοΐροπάει: πισω 4:οσπο Η

επ:ὸἔὸἱα εε ττἰΠο, Ια ττἰΓιειε ΠΠ

Ητη.ς:11,ρι1€ά© στ” οοπτἰἔζο Γι: ##0

Παππά :μια σύ τοι00τηιιο ὸἱκἰω

ώ » «πιο
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ποῇοΜ Ρευ·πτ.Π!εο Ι·είιοτ ουσ

πω: ο·Ιεγοτ εωρΙεεεΙαε το: Πεο

μεεεε επι Ρτε!επτεε , γ ΓετοἱεΙοε

ε ΜεΙΙΙεεε,ουε πο ό” ε!!πετοε ε

οιιεΙΙε οιΙε γο Με εοποπο:γ Ιο

με μα” εε !πειεττε Πι εειπΙιιο.

Μία!. Οοαπο Ιοεο, Γ:: εεοτΙιιοἔ

Βουνο. Ροι·οοε εοο!ετι ε!!ιεε ε!

εε ι·ει:ο ε!εετΙ.1!Ιοεπεά. Οι!. ΑΙ

:ζο ο!ιε ε! οεε!ο, ρετο οοΙετο ζ

ερεε,οιιε οοεοοο αγ πειιε!π Μ.

:επεε!ε ε!εΙοοε τιιεΒε ε! το8ικΙο,

: ροκ οι·οοεόει! ε!ε οοεοΙεοείο,ο

πει· ΓεΒοΙ·Ιο ‹!ε εί!εάο, ο είοο!υ!

Με! όε 8εοετο , εστω εεπτε άτα

τι! !”εΐΙοτε,γ το!,εε πεεε!ΐοτΙο Μ·
εεἔείἶοτ,ο πεεάκιοετο,ουε ω» Ι

!ε πασοκ: ε" πωπω ω; οιεικΓεεε,

παθει Ιοε ογάοε ε!ε εεμπε!Ισ ο οο!ίἔ

Ιο ίεΒοοό:Ι νει ΜΒΜ· τεοΒο

πει· ΙωροΜΒΙε : γ ριιεε εεε

ΙΜ εε , άΙοπε Π Ιο !πεεΙιοορτιιε-.

Με. Ρσεωπι Αρωευε!ο ε! όἱε

›Ιο. (ΜΜΜ. (Με οϊιεεἔ Ραπ». ·

!)ΙΒο των» εμε ποσα γεπο κά.

πο ε!ε!εεοωροϋειΙο , γ εμε νη

Ιοεοοι1εο!εοτε εε εειιΓο,γ ροεπε

:.Ιε ωιιε!ιοε.Οιβ Ε! εΙΙεΙΙο γο Ιο

αρτιο::



Δ! ί: Τ θ Π. ι

άρτικυο,εΙ ρι·οροίζτο πιο επτέέ

ὸο.Ρακ.5εῦοι·, ροή ρ€τάετΐει

οπο: ω. οΙοε!›Η Ειιε εαι:Γα :Ιω

ετιττεάα α» Μ; Μαρττιι Μ: ΜεΙΙΒό

ο Ιε ΒιιΓεω·,Ια ειππόει ι:ειιιΠι :Η

νἔ:τ γ ΜΒΜ· ,για ΜΒΜ επεειπΙτ

ιαποτ,γ ε1 επσοτ ριιτιὁ τα μπαμ

μαι εωΓετέ ρεκόετ τα ει:ει·ρο,

ο! αΙωιι,ὲ Ιιειἰοοἀε:γ Ιο ηπαω

άι:ΙΙο Μοτο ε:,νεοπ ο φωτο: ό

οεγκ:ΙΙα ττοτποοικιποε άεΓρσε

όε σε; νειεε εωΡ!ιιωεόα. ση

ΑΜ Ρειτανε·τιο, ώ απ: όσθο, @Η

:πε σ€τσόγι:ρι1εε πιεῇοι· απ: ΣΑΜ

τσ:ηιωτιτσ πω” ΙεβοεοΙαβε:,εση

ΡΜ οςπιτπἱἔο , γ επη-›ΙαπωττΙο. ΙΝ

ηι1εττε:άεΓειτωοόο στο: , Π1ιβευ

Έωβηιε , πιο το ὸιιοΙε άοικΜ: αΗ

Ρστωουο. Ροκ. δείιοτ,ιτπε φ1Μ

το φαει ειγωεΙο Με ι·ορι·εΙππω

Ροι·φο τε ὸογ ειιοῇο;ηιιε ει·τομ

:Μο :σε σουεΙαπω, ροτειιιο που

:Η εοοΓεγο,ρυεε ρετάΙί'κε ο! ηοιπ

Με άι: Μπε ςιωτ1όσ εαιι:ἰυεί'ιε τι

νοϊιικιτω. ΟΜ.ΡεΙοε εμ1ετω ε:Π4

Βε·ΙΜεο = ωἰ πω ετἰαἀο, ροη!"

ἀὶ·ιω πω άι: Ισ 90ο γο ΜοτοΗ

τα @Με ΗΜ” όε: Ηότειἔ ΙΜπκ:ςικ

εε Μο: ἐ για φιιΞ ε:ρηΠΙϊο ΜΗΝ

ςιΙσπ
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Η'ΗΠς3,ςί!θ :ο :Μ δικιά” ρω·

Δεπωω;τω ΜσεΕ”φιο Η ρι·5ωετ

εΓαιἱοπ 6ο “που” σε οτα· Π" οἰξ

ΜΜΜ ΙῖοτἰείΤε:· ού δο!,οι· , :οτι

Με @Δε τοιππϋ: εηιιεΙΙαωὸἰξ

τε Π:18:1 ουσ Με :ΗΜ ΒαΙιει όεΣ'α

ρὶὁο απο Μ ωι1ΐεάο: τ1οσητο το·
πιεὸὲοδεπιρτοοἰοοεε;ττεα εαπ

ΐιιερἰεε , ωϊπο ερω·ωε τι: ω::

τιιΙεηΒοσ , το" τι:: νεο” [Μα

Με : Ππεἰοπόοτε δώ ω:: ντι

τπέι·ι·οο·όο·Ιποοβε,Βοιεάο ΜΜ

ό5:,έΙ· ωἰΓωο··ωεί-οἙ: 3αιροΐεπτι

τοΐεπτο είε Η @ωιήεω, οπο ρω:

ᾶἱ;Ρ.€τηω· 1ο Μή: «πωπω, ο ο 6ο

ιἐἑΙἰτο @Με 0ο ἑηἱἔαἱποτεε άοΓ

:στοπ μ· οΒἱεωο ω: οπο; ω

ρειέβδ;]ίΙδυοΐο ξοΙοτοο σεω

86`ἔΞ·τἑιἶΒΒ , ΓἶὅοΗἱἘΡο :ιυἱΓος

το θε ςοη(ής82 Π·ΜΒιικιο ΐο ·

Ιξ8%·θωίηιιιέέτοΣη556τε,πϊ άοΓ

@ἰδὲ Ηοτζω Πο[€τεθστί·ΥίΒέε πο

ΡΟήΤεϊζεΐρέ82#ΐέε 8εωρτοοἱο τι:

Μο ΐΜάα,γ τι: οίίόάίόέ; γο οΜ.·

Με: ἑοὶΊο , γ ει!Έζοπ: ο5οεπο ω

ΐΐ8-Βε.ῇοζὁε Πι ειίωττϋ @οι τ με-»

ωκω κ·οὶἰεπ ενω απο οπο πο!

0ζώοβαΐποιθι5“Ρα τ·.$ Βοηθπ ο ‹ ε·

Η εάέωεο, οσε 18Π10ϊ ε!ε Ρεπο·
··-β ·¦ ` νο Ο Η
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Ια €οπιπιἱεππα :το ΙΙΙοπιια: :καμια

οποτε :σο Ι:Βοπ,α :ιιιιοπι :ΙοΙοπῇ

αΙῖ :Ιου ρι·ιιια,ιπ ω”αειαπιο ό:: Ιιι

πιαπιιι·αι Μαιο ,οιιιπαπΓε Ιια αΙ ν::Ι

Ισ :Ια Ια Επειι:::Ια:Ι, πιαΙΤαπαιι οΙΙοι

πιοιιιοπιπαπ.ι:οε πιιεεοε;εοπιο::απαι

:Με αΒπαε πιαΙαΙιπαε ω· πιιοῇοππιΙ

μπα πιιαιαπ :Πεπαπα εαιπαπ ,η

Ιαε οΙαπιπιαε :Ια δαππιπιποι·ιΙοοιι:: Ισ

σ.τειιαπι: απιιαπι οι Ι:ιιοΒο , απιιιιιιιι

το αιιιοπ,επιεπεπι:Ιε:ι το ΙΙα:ι·ιαπαιιΙΙΙ

:Ιεπι αΙΙιΙΙαε,πι:ια πεπι€,αιι :μια Μ·

ται Ιια θα πιοπιαππα επι Ια Ι::ριιΙπιιπιιιι

ΟαΙ.ΟαΙΙα, παΙΙα, ραπ:ΙΙ:Ιο, αΙΙοπι

πιο πι::πιαεΙο, γ :ιι ΙΙΙοίοπίι:Ιο,πιο ΙΙΙ

οΙο::πο πιο, δα :μου να ι:αιιαΙΙιιι

ΙἰαιρἱεπιΙα πιιιιπΙιο, ιιρπΙ:::::πι:Ιιι€ΙΙ

Ια ειπι:Ιια,ροπ πιαΙΤαπο πιοπ @Η

:Ια ππιΙ Γαίιοπα . ο _Ρ:"·

Μοοοε, ιιο_αιιππιο:Εο επι :αΙΙιΙΙΙΙΙ

πι:: Ισ απιι·α :Ια απο" αιιιιι_απιφΙΙ

ιιοπιιαπιοε :ιαΙΙα να: ζω· ΜΙΡΙ

ο:: αΓροεΙαε:αει:ΙαπιραΙΙΦε ΜΙ ΙΙΙ'

:ιιιΙιει·επι ιιιΙε ::οππια:ΙπεεΙ, δαι Κε·

ΙιιιεΙιαΙε :Ιου παιιαΙΙο, πιο ΙιαΙΙα να

::οΙ:ιΙσ επι παΙα,ο Βαι·πίιπαε αΜεΙΙι

Ιιιιαἔ ΟαΙ.νι:·πια απο παιιαΙΙοέ @ΜΙ

Ιιααι:ε Ραπππιέπιοἔ Ραι·.5::ίιοπ,ιιώ

Μ: α:ιιιι,πιιιο πιο εΙΙα. δοΠα :ιι “ο

ο ` · ΠΜ
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θα!. ?Με του απ: εΠτΙΙ10, »Με

Ι11:ιεεΙΤα ουσια, γ Η νἰοἱετο $:επ

ριοοἰο :ο .:ΙοοεΙΙο ίειΙΙοω, εΙΙ ουσ _

εΙροτεο οσε: οτεΠο Π:τεΙ ΜΒοώ

τ8.Ρ«υ.Μοε πωπω Ιεο2'ΆΙΙ:Ι Ιι·δ.5

απο :Ι όΙοοΙο: ο αρεσε Ιο€0ε οεν.Π

Φο Ιο οπο Με ευωρΙε απο οε ροἔ

Δω νέτ:ροτ ιοΙ “ω” ουσ Η Δεν

τα Ιε ιΙΙοΠοο επτα Ι:ΙοοεοΙε ‹:ο ο! σα!

εεϊΙειτ,οοο ΙΙΙΙΙο(Τετι πιω ΓοΓοε φα

‹Ιο Ια αιοεςΙ,ροοε :Με φα ει σοὶ

©ετεερ @σε ε.εΙοίΗοσ, γ $εωρτο

ΙΙΙοτε €ΙΡΙΙΙΒΙ18Πε Ο άεωΙ:ίκωο

ι!εωΙ,ροτίετΙο:ΙΙ ρ.πΙεπο ΜΙ:

@σε ΙοεαοΛο ρω· Ι·ωΙοε,γο πιο

Μετάο ρω· οικ:ιτο , εΙ τοοικΙο εε

τεΙ,εμΞει·οπτε ίπ· ο Μο όε Με Βετε

ΙΙ? › @σε Με ττογοστοε Ποιηση

οιΙσε:οε, γ ο Ιοε ΗεΙεε οι:::Ιοε : Η

©ϊεγετε ()ε:ΙεΙΙΙοει , τοπ τω Με

εΙσποεε (ο ειίιοε εεωεΠεε, έιο πιο

:Μειωσα (ΙεΙἰΙΙο' , .. απο εΙΙ:ο

Με ροκ:: εΓεΔτωἰεοτο (Η εκμι

εάοΙειοτο οσο €Ι;τμΙε Η εΙΙκ "ο εο

ΙΜπποε , γο τσοεΙ:ΙΙεο : Η ηΙΙΙΙἱετο

όεττοι:ει· ο σεβ· '; σρι·οο:κΙο : Η

(ΙΗΜΙΙΙΙ· Ιι1ΙΙΙ1.Ιοη·Ιπ , ΙΙ· ροκ· Βιε

805άοΙΙΙ·ι1ε·ο,τοωρε,ηοΙοοι·εΙΙΙ Ι°

ΜΜΕ: ει αΙειιοιιετεε.Ιο ΙΜΟ π θ "ή

ο· Ι - ... τ) 2. ΕΚΠ'



Ραττε απο οποτο",οποε οτι”, ο το!)

ΒοοΙτο 8ειποπετο το ροΓεοοοτρε;

:πιο ποποει τω: μεσο σΙ τπσΙΙπο..

 

7 'Η

.Ατ8πτο στο οεΙ τετ:οτο οᾶο. ·

Βηρτοπτσ_β· τα; οι παρ οσΠε- Ι

Ιτ/ι'πω, τι Ια οπο! αφκώεπάσ `

Ρο» Α: ΜΜαπμ ,Ροπεπρ τι οτα: τ

τω· πω· »τροπο τροπο :τι Η πε- ώ

_έσεω άσ οοΙΙχΙοΪ‹Ι5π 2ΙΪεἰέὐεπ.Επ Ι

/π/Μτεοέτπε πω...Ιώβ Οο!ςβ

τω.» τι ω[τι ο; ΡΙσοστέο , οποίου;

Δ'σοφτοπτωτ οπο: επ παίξε. '

δεωρτοπίω 'Επτά.

ν Ε ομοσ ΙΙεπἑΙΧ Ια

Ιπιτοποο,τποποε Μοτο

8ο ττπὶοπ Με ρΙοτει Ια ;

ο Ιντ:πτοο;ο,οτοετοε τη·

οπο” »πιο οπτϋποοε- Οοζ=.+ ο

πω. οΜοτο) οοεοΙοε =ευπ=+ Ι

@Φωτ Α» (πιο @εποε της: 2 @ο τ

Ι.:ΙΙοπ-ιτοίΙτσ οπξοττπσ ο Μπος τ

Μποξ π”@Με [το Ιαοπέτεκ ο

πο (ο Ιοοποπο ο( μΙΙ,τοπιο Η Μ :

ΒΙΙΒεπετο,τποιοτιο Ιπποετιεττη.Ιτ Ι

ωττωω, ροτοπο @εβρο ΜΟΝΙΕ- Ι

«ποσο, τ
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ΐἱποτοΏεἰ.Νο ο: :Με οπο: ρνο

Ρἰ:: όσο! οιιο οπο:: ου:: Η !ποροο!οτι

«ώο:τοόο τοποοποο !ο: ο: κοτοπο

το, π:οοοοο ο!!οο!οο !οο!Ξοτο ώ. ·

οι: νο οποπιοτπο οιιοτ.Μο Ροποι·

οι: οΐοδτο ίο: οοε!τοο!οοο:, πιο:

Σαο·οοοι·:·:οπ νο: οοοο!ογοο: ουο -

τωροοοάο:: πκιγοποιοοιο Με::

ποοκιο: οποοπτο: , οπο οοοττο

οοο!οο!οι· !οίωο!οοιιο!οο Πο άο

|ιΒοτπ!οο,δο ρθω· ο! @πιο ουο

ο! απο ο!ο Γι: ι!ο!οο :Με πιοιο!ο

ό:: οι: Μ οκοτοὶοἱο γ ποοοο!οώδ

'πιο θ:: ροτίουο: , οίίτο!οοιο:;

Σοφο@ο ο!ιο: ω: Πτοιοοιο:ἔ

Ροτοοο ρω·το από οσο πο: τω::

ο: πω: ο οο!όετο: όαι:ιο :Μεθο

ικέςοο!ο , γ οοοπιονοο: οσο Μ:

τετοιο!! ο: οπο ι·οίο!τοπ οοί!ο Πιο.

8ο ο!ο (:ο!!!!ο , απο α! ό!οο!ο άο

ιά.: γο Μ: ετοοκο:: ο! ρήπτοι· ώ!.

τοοε:οπο οοο να: οι: ο!!ο :πέο

οἰο πιο τοπιο πιο: Η: ροπ,ωο: νοέ

Ιο μετά" !ο ίοι·ο!άο ου:: Ισ :Μο

ρου· οο!πο!!ο: ο! τ!οτορο οπο (Μέ

οσο !ιποο,οοο ρτ!ωοτο οι:ο αιγ

“οι τοὸο,ὸοτεἰ Πείτε! φωτο α!.

ο! οπο: ίο οοοοΠο:Π το ροτοοε πω

οπο Βιιοτοοοπο5 οιιο!!τει: ροτ!0·

Β 3 _ 8185
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πι” ‹Ιε ρεΙιὲτο, ΙΙ:483Ιο Ιοουεθίΐ

Ινικ:τε)Π Ισ Μποστ οέαιΐο, Πυρ

ο κ. .το Δίτο,6οο οιιοεει,ιμ1ο πιο τω

:Με οι· ,τω3τιι ο: Ιωτω «το Με'

ρττοετοιο.)ουι: εΙ ττειιτρο Πο Ισ

εοΙατκΙο , γ ΜΒΑ εοιπροταιοΙο: ;

οιιι€ιιοα ΙΜΒα τετοιο 16 Ιιοττο,Ι

οι:: ρω· ΙΙ.Ιεπ1Βο ιιεκπρο :το :Μο-ώ

:ΜΙΒ ΙΙΙ ιοτπκιπο , ΙΙΙ [Μια του

σκέτο ίο:ου:: πο Ν: σττιεοειτο Η

εοτιεικοσά , ε:Ι πιο” οΙ Μετα , οι

ΡτοΙρετιεΙσό,ο ωιιετΠεΙεό, Ια Βια Ι

:Η γ [και το‹:Ιο @στα :οτι ω τ

τιστορο:Ιο Ιὶιετοι σετ-Ια κεΙεται.Ιο ;
ΡτΙικΙριο , Ρι1ε;Ιο5€οἴ0$ 6ο εκτ- Ι

πτὶτειετοο γ νετιιτΙοε εστι Βτεο «Ισ# τ

ίεο,τ:ιο ΡτείΙο τουτο [Μπόστ οΙ·

υποσόοε,ωοτ άτα νεοποε παταω 1

άτ:5,γΙοε ογττιοε,ε Με ΡΑΙΙΙιωοε,γ

€Ι©Χ:Ιοτο5 : πο: ,τ άτοποιη:Ιεπ α!

Στοτπρο,Μ28Ι:Ι5 ε6τΙΒΜετ. @το τ

τουτο το ωειτουΙΙΙατισε ἱὶ οΙΧ:Γ

Ιεο,Ιο τἰεττο ωωω6,ο ατα Μπα

@στο εοΓα,οιιε :το Ισ οΙιιτάεΙΙο:

Ιιιο8ο 2 ΑΓΩτοττο «Λαοσ :ΗΗ

Ποπ! 0880 να: μ,πποεττο κ:: τα

μξκΙτα: , νο τογο @ο , Βοο;ωωε
(πωκιο:ι,εΙ Β.εγ απτο οχ,εΙΓΓιττ

ωα ΙΙΝ“ωτ96ΙΙ.ΡΙΙ7 αν ΜΜΜ

Η



Δ ΟΤΟ ΠΠ ° 4ο

@- νηωπε σε Ι|ει1εόο,2η02Ι€5 ?ο

ε)Μΐρο,ο Ροάτο τοϋετὅ,Ϊοεε Η '

-Ηοτώ : ή στο ω” Μο ί; με να·

ό Με ρ:ιίΠΜοε, ο ο Η Γεσί·ξΞα νἐίὶε

πιοη ηυἐἔὸε!Ιο ί`ο «η ωιιᾶΙΙ:ἔ το

@ο εε «Μ5τοόο ρε(Πι άε·θει πωπω

ι:ει,τοάο Π: οΙιιΜΒ, τοόο ηι;κόα ει·

χι”. Με: Με! (στὸ Με πω” Φ:

ιςι·ή επκηςιιἱτο :Με Γυστοαπόπο··

ὁο,τοπ€ο :Με άίωέηιη·επάο, δ1Ιο

::οίΗιΡπε Ιιιωμ "υΏό Ιοε :ΜΜ

::;:,εθοκα, γ όεεΜιε Ιοε ὸοΙεγ·

τη: ,--όοίπτωεω Με ωεταιιΕΙ!ος

Ρ1°οειιι·οφοε ρι·οοετ!ιο πτέετιποε

μει:ο:Ποτε Π; εσοτἰεπὸο η Η ο ρΙο

φωςιπο Η: ρυιΜτεωοε κωεάέατ

ωεῇοτ.ωοῇοι· ε:,γ Μο ροεο ο ρα

:ο Με ΐοίκ!ατοιποε οἱ τορι·οο!ιο , σ

111€ηοΐρι·ετΞο «Μ ΜοΙἐϋωι @ηταν

ο!,όοιπ!ο πο , πω νοκ ορο μασ

ο! επτο,φ1ε πιο :με ροΙἱΒι·ε ς! απ:

9ο.Οσἰ€|ἰ. Βἱεπ Με εΠεΙπο, εοιπϋ

Βα εΠογ , εΒικιόεάοεπε Με , πιο

Ροι·Σεπτοε απο ι·;ροτσ τοἀονἰΔ,!πὶ -

,ο , 'εε πεεεΠοτἰο ηπα ο! Με::

Ρι·οοικοάοι· ρό;ζει άε·ΐιι ΜΒ αΙ8ίι

Ἑ;·α·Ι›εῇο,εΙΒιιηο: ίἱειεἰᾶοε τατου”,

ηξεμπιμ ΪοΗίἙἱεο: :ιιιτοε,ἰτ, γ νο

ιι1ι· ο ῇιιγιἱομιυοςμιο τεεἱϋε·ωωωω

_ _α= ν Β 4. Ρα!α



Α Ο Τ Ο ΠΠ

μΙειοι·οε Δε! μια , Ε (μου ο

1ο: ρτεΓε:πτεε οπο Ιο Μοτο:: πο

οιές_οεμπε Π: @οι οο!εμοάο ο!ίειΙατίος1 __ @τη πωσ αιοενοο ο ο! ῇ

εσυ ρΙηἰω γ ο δοΜΗΜ απ: Η:: Ρ

οωοτεε.δωο.Ηαι ο το "Παππά, ἐ

οσο πιο Γετὶ είὶο ο! ρτἰπτει· ηοεο- ὶ

εἰο ο” Με :οακιοο ο επιτεο.(.'σβ ;

ΕΙ ρτΞιοει·ο ΒΞῇοἔροεεε νέι·Βωα,

η Πω ει·σεω,!·ιω το νὶΠο ω: οὐ·
το οικία! ορο ογεοο;ῷ:ττο τἱιπι··°

Δε ει "τω, ὸεοαἰω γο απο εμ» ὶ

ω, εο:ι·εάαι·ο ο: Η: ρτἱωετ ΜΙα

(ΜΑΜ υπἱεοάο Η πιο:ΜεΙ·ω Η ξ

Βε8ο·:Γετἰιιἱτ σο πο πΒίΒτο:,ν ο!)

το [και φπα γο Ωρα οικω” Η !

πιο Το! οι α· ο τα!.(Χρ ρωΓεοϋ

δ:ιορτοοἱοΡουἰειτιο Φο ωε_οτειι6€

ἀεὶ νζειποοωΔεοπο Βιπδώέ

τωεο οτπιαιίο,ο νΞίιεἔ ωοοεαΐ·

οκ οπο ΙιειέειπΙο :Με 6οΒο οί·

εἰοέὸο :με εστω γ Βσιιοἔὸοουσ 3

πόθο δ: σεΙοοέ επι:Ρω είικ!ειά ω· ι

@ώ , επ Με στἰεὁο, ΠΠΠΠΟΠ5Μι· :

πω Μου”, σοτιπο Μάο ω πιιωσ ~

Ιαοε.(ζουο:Μα μια πο (07:οοίδ

ω ἴιτρἱοτ0 ω ποα›οπο γ ιοί ω, 1

τεο1ε ρω εΠτοοεατο. Σεπ!. Μ: Υ

πιο οπότε, οπο ραἑΙαἱἱο Οοιηω
ο ο · απο.

 



Α Ό Τ Ο ΠΙ. 4. τ

εοπτροπετο Ρω·τπεπο,οποποο Πι

Η εσοε:ΗΠο ροτ ο! οἱποτοἔΟ:|.

Παω ε! Γποπο γ Ισ ΐσ!τπτωχ :ο

πιο εειππτἰετ απ: τ:οπ οπτ·δΞΞε εδ

Ρεπτποπο εστι Με Ιτίσττμι: οπο οί

:εε Το πω:: , :απο ντπττττι πεπτ

στο ροοτέ,γ ντιΙοαπο Η πο π·ιποα

πιο το εοπἱεῇο, οπο πο ο ΒΜοΠο

Ποιο ο τα! ροττα ενίοτε τοπιο γο;

ετ:στοιΙο οπἰεπ οτε ίπ πποτε.ροτ·

οπο πο τποπσΓρτεαΜΤο τπτ οπετο:

ροτοπο οιιοττοποο τω τπἱ οοιπ·

"π, ττομοειδο ρτἱτπετσ επ εΠο,

δ'εωρ. Τοπτσε οἱ” πο οπο το εσ

ποτε: τποοτεΡ Ο'ι·Ι.Αππί οπο (Ξε- -

Σεπτττεοπε το ντοο πποτ,γ Ισ ε

οπο. εττοτ,Γπ τιποτε, ο γο πάτε

γ απτο : οοΗτι πρτοποὶ :σου Ισ

πρι· οπο (ο οε τπἱ οίἰεὶο,ῇππττιω

τοτππιπιοτ , ῇππτω οοτππαιπστρ

ΜΜΜ οπτετποε ππεΗτσε τοπια, τ

ποεπτο; οτο-ιοτεε,ππεΗτσε εσπ

ἴὲἱοε,γ εσπετοττο::οπ σπίτι γ πιο· -

το :απο οσε πεττποπ:ιε = :τοποσ

Μπα @πιο οπο πο τππτοΙΤο

ίπ ποσο; Ρετσ=οσ ντπτα γο επε:τ- ,

πισω τω πωπω @απο ζωο ·

Με οπωττω Ο τπποττο,οπκ"% τι

(Μοτο: Ρώπα οτι ποτστω)Ι=

ο :σου



λ (3 Τ Ο ΙΙΙ. Υ

π τω.ΑΙΙεΙ ΙΙΙ εοπίοΙάσικιπ,Ιοευπ ώ

4:οιππαπΙο, ο οποπτο: άοΓεοπΙ”πο::

Ια ιο εποΙοΙ:ι νΙΙΙτπΙοπ: ρω νπο

οπο τουτο: τοπ παπρο, επτα”

:πΙΙ επτίζτοπ,οιιε ΙἱοπιΙο οΙΙα 'ἱ·Ι

πιο πο Ιοεΐοπ οίΙοε ποπ ροΙΙ'οε :Ιο

ΙΞΙσοπησειπαάο: , οποπ ΗΒΙο εμ,

ςποΙεοιΙ εππΙ8ο γ οικω :απορω

πω: υπο πιο, οπο @Με πιο οπο

Μπι· :Με 'ο ού απο “ΜΜΜ

πιο ρι·εΐεπτο.5Ι γο ττο.Ιπ ΙοΙ οπο,

Μ: Ια εω·πε: γ Β γο ροπἰε Ια πιο Ι

Β,ε_ΙΙο Ισ: πνεπτεΙε·:: πο Ισα , πο

Εππωίπω , πΙ ρι·εΙιιπτιιοΓε τοπιο

Ιω @ο ποτο.Επ Με οπο” , εΙεΙειπ

ωστε Πε ἱνο ΙΜΙΑ εΙαιοο όο Ιω

ετΙι1εΙ:ιεΙ £οπΙο Ι:π·το οι: Ισ επεπο,ζ

Θπτοοο ‹:Ι σωπἱπο πο 0Ι2 ρεω

Φ: πω” ΟΙαιτεΙΙππ, γ ο οΙΙΙόο : :ΙΙ

στα εοπο:Ιο μου 6! νἰπο γ :πιο

πιιἱει· ωετεατΙοτΙο, οποπ‹:Ιο ἱεπΙΞΙ

ω: ῆπο ετα ΙΙο;;πόσ, επι οι: ποπ

 

επιοι·τοεΙοε Ισ κοπο , οπο: Ιστοπ:·

ΒοΙμἱπ Πο απο, ο ώ" ειιΙΙσόο- :
:απο πο.ιπποποοπ εΙ Ιεπτο,γ στ" Ι

επ :Ι επει·ρο:οΤ:Ι Με πωπω εΙοσο

ιτεεπττοΙ›ω επ :ποια ,ι·οιπο Π»

Με που :Νέα (Ισ ρΙ:πει·: Πι ροΙ:ιοπι ο

στο οποιο: ά·.:οπο εποι;επτο: πο
· Ι · › Ι άο



- Α Ο Τ ο ΙΙΙ; 4,8

  

τΙοΒοπιο: ππππππι:Ιῖ Ιι·πιππισε ροπ ο οι

ΙΙο,πΙδόοοιιιοππι ουσ: ΙιπποιοΙΙοππισε

ΜΙ οπιττοιιιιιπποπ οτι Ιππ ρπ·πτπιοπ:π το.

Βοπο-α,ΙΙ.πο8ο οιπιπιό:ππιο οπΙιοπ πιο·

πιο ποτιππιοπο μπει πιιογιπ Η οσο,

Με επ ποπ· αποφ οιπο πιο 1ο εμπει

πιπππι Η :σφι ροπ ο·ΙΙο, ΙΙπιο φωτο

Ιο ππγ:πιππιπι επι Πι πιο, γ οπιάπιπ πιπΙο

Ιππιτο. επ τ:ιΙ ΗιοΙΤο οσοι Ιπι Ιιππο, ο

@τοποσ @το οπιιοπιπποόοΙΤο Πο

ΡΙΙΙππιο,ο πιοΙοιποπ Ιιτιοπιοιπο;πιοπο

Ι'οΙΙΙ Ιππιπο ότι πιιιγοππο ΙΙ πωσ,

?ΙΙ Ι0 τότοπο επι ο! πιιιτιιοπο οι: Ισ:

ΙΙΙΙοειδ'πτυ.(:οποο Ιι.ιηιέΙειάσ Μ

ποπΙο,ς οι ντι ππειγπΙοι2 ΠεΙ.Α οί

ΙοποΙΔοε οΙοι.ποίοι,Ιι:ιποΙοπιπποπ ο

Αποιπίπι,ίοπεΙ πιο Ιοπ πιπποΙΙποι, άσπ

ΜΙΙιιΙπιέπιπατοπΙοπΙππι τω" Πο

έΦοειτοςΙΜιοπ :ποΙΙπιε πΙοοΙοε €Ιίζο

ΙΙΞΙΟ.Σπππ.ΙΙππο: οποιο ροάπειε :ΙΙ

ΙΙΙΙΙπποΙοσ οι: ΜοΙπΙιοπιέπγ :πομπο

Με ππιπιιοΐ Οτ!.Νο αγ εππιιι:ιτιοσ

Ι Η ρπποιοπι απο γππιο;ππο !πι Μπι

ΙΙΙΙΙΙο γο πι! ρποΙοπιπο νεο το οι·

ω. ΜοΙποο:ι Θ: ΙιοποιοΙο , ():πΙΙΙΙο

ΙΜΟ γ Ιππο:ο; πι: ο Η πιοπιιπποι ΒΑΙ

ΗΜΙ τι τοπ οπιοΙ,ιπιιιοΙΙο πιιοπιοπΙο,

ΙΙ @το οΙ ρΙογτο Ισ ο πωπω ο: πο

ό-0 Ισ πιπποπΙο Η τΙππποπο, οι Ρώπα

π 'ΙΜΣ



° Α ο Τ Ο Π!.

σιιεστσστε,!σειἰοε ρει!!σ πιο Πω,τισ οι· Με” τσιιο!ι:ο,σοε ντι ιι.!πιο !

εστεεισο σε στο σο Ισ (οσο. δι:

σεωτισοεσισοτσιιΠει οπο σει·

σει· ο Η , ε :ι 8σιι:ιι· τι οο!οττοι ,

εί!σ !ιείειισσσ,ε!!σ !ιε δσ!!εσσ,εί!ο !ε σε! γ σε!Ισ : ε!!ο εε Ισ ουσ !

ιισπ!ι:ι σε ηιι·οοεε!ιαι·. Α αιία ι

νυν σε Ρ!ε!ιει!ο , σιισσετε ο ι

Βιοι,οιιε ιιιιτισιιε ε!!ἱ: !ιτειιιιιΜε

!!σεσ,τιο ε: σ!!σ ί! ει θιοε σε ιι!ειι! !

σο,!σ στιιιιει·σ :ι σοι-επι γο !ιε Με ;

ε!ισ σωσει ε! σιιαιτε:ιι· : εοιισιιι- ι

!!σί!:ει: ίσο τοσσε:ιι·ιειε σε!ριιεισ

νιιιι νει εοο!ι:·ιιτειι !σ (Με επι ε!

εποε: σε! Μαιο, ποσοι οιιεττι:ιιιι

!ιο!εσηο0τ ε!!ειε σιιεσιι ε!ωσι

ροδισιιεττειε Π, σιιιι!οσσε πιο : Με Τ

ιισε!ιε αισιισιιτι , :πισω σιιεττὶσσ ι

οσε ειιι:ιιιεσιε!!ε : πια!σιιετι !σε ι

Βιι!!ο`ε,ροι·σιιε : σιιοεισο ε! σκι, γ

ε! ιε!οι!,ροτοσε σε! εστι :ιιιτισΠι: !

ι·εσσιει·εσ !σεω!ιτι:!σε γ ε! πιστ

τε !ιιιιετισιι!ε ε!!τε!!επιιι γο σο!!

σο νεεσ Ει!!τε! !ιιτειο σε! Μαι,

σιι!ετε!ε!εε ω” ε! €ι!οι;ι;!11 ::!:ιτι· ι

Δω Με ε!εστεεε ε! :οτεισοσ , σε·

τοπιο σε Μο οπο: σιιτι‹:σ τω: !ιιιττέ

σ: σιισιιτ,σιισα οι; ν! σειιι!εισι , ε

- εστι



Α ε: Το Π!.

απο Με! γ!ετττ ειναι !οξ#τΓθβθΠ!08

τπτ Ματ άε!εο: (φωτο απ” ε!!;!;

ειτε !ττετι1ετ·τ Πτι τιτεΒό,εουττυαπΤε

τ!ε! ρτ!τττετ :τβτσεο,τυεΒασ ο ττιι!δ

τοεὸ _ μαμα ρω ε! ρωτάω, Μ..

μπω Πετυττττ!ε ττυ!ετι στο !εττο

τε:,ε!ετωττ ε! πνετιόο,γ ίου ττωτκ!α

Φιτ,τοωρευ ροτεε!ετ,εΒτεο νετι.

τττττττ,θτη;ευ ετττετωεε!εόεεια Ισ:

€!!!τττει:!οτε;τμ!!ε!0Μ!ε Με με”

τετ Μπιτ του οι” τα ν!πτ Π: οβτ

€το Πτι τιηττ!ο”: Πο τε !τώτε άστε

Ισ ττωεΜο·φιε ο!)τε τη ε!!:τε ε!

κ!ι1ξεοτ αυτ: Με @πετ ε!ε !οτ τπτ

τττετοε Βε!οε ‹!ε 110180 ΜΒΜ! , Μ"

εττε=Μέτιε άσε! πιετ!το, (Μπόστ)

ΗΝ!!! ρο!ειότε επι Με ε!°τεπτοτ.

6'τωρ.Νοτε ετιττετν!ο ο!Τοε τετ

ττιιτσοε ττκτε!τε. θα!. Π!μοηιτε !ε

πτηεζετ επτα ττπιτς!πο 21:τηι1ε! τ!ε

οικω εε τετμτεττε!ο,ο !ε πατε τττεϊ

ε!ε οε!!οτο!της·ιε Π τι! ηιτετετ τ!ε!ΐ

ρτε!ετν,ττο ριιετ!ετι τεσετ Με Μεττ

τ!ετ.τ τα! Δείετττοτ,γ του ε!!σ τμ-τε «ε,

ειει·ιο νη· τω” εοΜο!ω!τ 2 ω!”π

τ!ε Με!!!σερ,ιτιτε Η ει! !:ι που!! Η

τιιιτὶε!!ε: ροτηιτε!ε τττιε ειιτκμι_ε

τ!ρτε!ετπε!ε τ11εει.τε , α! Η!! Με

!ια »Η τοΒοτ,ατττηιιε α! Ρτ!οε!μο

τ τω

›



Α(:ΤΟ ΠΙ.

εεεωεποηειο,εΙ Με στι: Με ‹Ιε εΙρ.Ι

Μαλεμε Πωσ ντι ρο‹:ο άι; ΙΙΙΙΙΙ-Ι

ο οι: ΜΗ ειπε εεΙττΙτιι1·ετ8ε €0η η-Ι

πο: ειρει·οΙοε εειιεςουφΙ8οε Παει Ι

με: ττηε:_ο , μπει :εποε €.28ι1ΐει @ἡ

επεσα :ΙοικΙο ιτιικΙπο εΐο (ο): α»

ΜΜΜ Ια ρτ3ευεπεε νει,εΓεΙ εοφ:: ώ

€ωΒιισι·πε,έετοΙοςε, ίι·οομε, ταεΙεοε,ι:επειεεεΙοε,εΙεοΙιοΙ,εΙυηε] Ι

πω; ΙοΙΙιπω, εἔιιῇεε, γ εΙΗΙεκε, Ι

εμ16:ειΙ η :με ω φπα ε:Ροιηιω Ι

ιΙοιπΙο σε: 2:οτεεειτε Ια πετ. απο Μαρ Ι

ΙΙΙ: ερετεεΙΜόσ ρεεε Π:: ετΙτετ σε·ιιο,ο π:ηιιστΙτέιΙε Ια ρτΙωει·‹›._ ΜΗ

τε..πω.Μεόεε, σήτα Μου 1ο :με έ

ΙΙο2.εε,ροτεμιε ςυετκΙο εΙ ρτΕπ:Ιε Ι

ρΙο Γι: γατα , άπο Ρεπό:: Γεξ,ευεεΐο Ι

Μπιτ ΗΠ:ΡΙθΡΙΙ€Ι επ [ο ρειεΙιε @σε

εε οοϋΙε γ εείοτεεςΙο , Πε ενΜπε

@ΜΙΒ γ ΜΜΜ, τα Ισ αΙΙΙσπο τω” Ι

 

εΙτα.ΜεΙΙΒοο σε νηΙω ο. €:ΙΙό; ΒΙ

τΑπόοΙοε «Με ΠΙΙιεΙοε τοσ.Ιο ε·1 Μέ: Ι

Εεε ρι·ιεΙΙεΙΙο ιΙσπΙΒΙο,υο "με

ΡοτΙειοε,γ ν2Π8ειε δε: ρΙιΙιτΙα.Ωώ

δω ρΙΙΑΠΙΔΙ1Ι)0ζΞΩΜΡ.()ε ευρω

σκιιΙο ειπ:ε:Ιτε·,ςιιο εε μα”. Οι!. λ

Με Μ: οτι πιει Μπα, ο ω Με χο ω:

τκ·ΙΙετ μετα ι:οαιρεΜτο,ευο Η

φΙΙωεω εειΙΙΙετ ει (ζοΙ<:ΙΙΙιω στ:

` Ια

σ

40



Α ΟΤΟ ΙΙΙξ Α"

ἴιι οπἱεἰο, μπε £1ι12.ιι€Ι0 :ιι ιιπεΙΠ°

)'8 ·:9Π31ΣΙ ΙΙΟ [72 :ο ΕΟΓΠΖηρη·;ι

πιπΙιιΙπά οπο: Μαιο. π:η8:ιςΙο (ο 2.

Βιιο:ποι,γ ποοεΙο.δ'πω. Νο το πιο

ι·:ιιιιΙΙοπ πιιιιόπο όοπιιΞ τοπιιοπ,πιιι"

οι ποιπιιιιι £οπιεΙιειοπι ΙιΙ."η;ηιη,

οπο: Ιο (με ππιιιοΙ·ιο Γε πΙΙ:Ππιι , μ

πιει Πι ριεπιΙΙι να εοπιεΙιιμΙο:ΠΒ

,οποιεπιτ:: πιο: επι εΙΙπι απο "Μο

το Ρεπιπ:,εΜι€1;:ΙΩΓΦΟΡι0ιι€€Ιι0,

ηιππππιπι ο π:ΙΙι: 'Ει08οοιο ιιιιωθππ.=

Μαι ΙΜ ο πιο ροποικ ΙΞΙΙπίΙΕ πιιἰ

ιιιιιο πΙο μοι, πιο: μ” Γεω· πιο ΙΙΙ;

Ιιτεπιει:γ Μπι ιιιΙπο απ” ιπν:οιιιιο

ιιιεπιπω σου πιιι πισω ε·ιερει·Ιειι·

@ο τιιιρ πιο το εοπιιο ππι:ιοΙΙππ ω.

ΙΙ-Είισ.8ιιιπΙΒιιπιππιε οιιὶεπο δέ

Ρποπιιο , πρωτο Μπι· πιο πειγει

ε" @Ι ειιζι1ει : :με ιιοι.ιοπ.ΙΙιεΙ ε: οΙ”Ιο

Ψ8π-ιιπ οι· :αἱ πΙοπ πιει ΙΙ Οε!.Οιω

ΙΙ:ι Ι›οιι:ι άειιιΙεπιπισροππο οποίοι

Πιι€πιτο ππωιιιοπ επι ο πιο: ιιοπικι:

ΙΙΙ" ιΕΠεΙοεΓοευρωει Ια επΓ:ιἔ

Μο Ιπι ππιοοιι ἔιοΓοεπιιιιιι οΙ πιιιιιιιΓ

Επο2Ε!έ.”ι” Μπι όεΓριιιπε νιτιο πιτπιπ

θα δι 6.002. δε οιιε πιο πιο νιιΙοι:3··

ΕΙιπ.Νο επι ουσια Γὲ, οἱ Ποπ Ισ

(ΙΙΙΙΙΙΙΙ πιω ιιιιιιτιιιε νΙοο τρώω

πι” ν2Ιοα οιιΙἔ Οι» ηιιΙΙΙι,·&τί

. ·· (Μ.



ΑΠΤΟ !Π.

Οι!. Πιο: Μια ρι·ι:Ι!!ο ε! ωωωο ο

απο ο: !ιι !ο!ιιιιιι,ο οι” κι! ο! !›ο

το ΜΙ εποχη !ι:ιρειιτιιιο, ηιιο Μ

ΙΙ:ιτιιι ι:ο!8ικ!ο ι;!ι:! ρεε!ιιοο οι: Ια

ίοεςιι ορο πιο:: ι!ο! αιιι·ιρο !ε στα

ιιοε!ιε (ρωτάει !!οιιιιι,γ Μπι ε!”<

οιιτο,γ ποτε ε! απο ε!ε !ο: !ιιο:,γ

Ιιιιπισ Ια κοπο ι!ετα!ια !Μ!!επ28

νο Ραμ! ο!ει·ιτο εστι ωι€ω άο ι

πιιιιιι:5:ε;μι!ο,ι!οοιικοόο Μισο! Με

@Με άι·ιι€ο, ει! ειιι6 !ιιιτοπιοε εγω·

Εκ νίκη που πιο ι!ει·ιιιτιιικ ο! ιι- ι

δικ; όο Μιιγο,ομΙο πιο ει·ικι:τοιε ο ;

οοιιίιιτιοοιι_ι.Ε|ισ.Μιιότειι·ιο ε!Η:

ιιοικ!: ε!ιιοι ,Ι.·ιιπειτο ε_ειιοιε!ε: Ι

άι: εο!ε εμε εμειοαε.()σ!.Νο πιο !

Τ το!!ιειιοε ρω· Πιο: επι ιιιι ;ειο2, !

πι! πιο ιικιΙιτικει ΒΙιειο, τισ ΜΠα

ῇιιε,ροι·οιιε “Η πιο! δι:ωμοιιιο,

κι! το ειι!οβετιιοιεοε,οιιο ειναι. πιο

οιιιει·ο ιι οι! ρω ι:οιι!ειει·ιι , οπο ε?

τι μη· ιι-πιιΒιι,ιυιιοιιε !ε ειπα ατι

ε!ιο.Βιπιοι επ Ισ αι τω” ι!ε!οε ν"

ειιειιιοι,γ :κι Ια ρο!!ο]:ι ε!εΙ @κι

ιιοετο, ό0τκ!8 το ιιιιιιιε!ὲ τιποτα·

Με οΙοε ι!ει!ιι!ο!σιι , Ι: !ιιι!!ιιτιιε , ο·

Μ” κι Βιιι€τε άς! ει!ικοιιιγνηιι·ι

ροηιιιιιιε ε!«:· Με Ι;ι:ιιιιιι: πιω: ΙΜ Ν:

εοι·ιε!!ι: .Με Τοιπι ιιιιιι!χειν,ε;Ιο
κ · · πρι;

 



Λ(!Τ0~Π1ε:ι σε

ηη! 3 7ο :σε ίιι!ιο η δειιιιιισιι!ο

ιττι!ιε.Γ.Μ.Βοιιισι·οτε ττ!!!ε Ἑ!ιιἈ

οι,Μίκη@σε ρωειωσισεσ;εω

Έστω! !, ετιιιρετεσστ σε Ισ απ!.

σεϊισσε, εεριαιτι οικω» σε Πο:

εοσσειισσοεσοσε!εεβεσοι (Μπι .

[σ!!:ιιι·εοε ΕιιεΒοε-σσε !οε·!ιε-ισ·!εσ

:σε Ε.ε!ιπιεσε ειισιιεε·ε τιισσοσ @σε

πετσεσοι· γ·νεεσσειισε Με ισι·ιιιε

εσε,γ ιι.τσι·ϊιιεστεσσισε !σηιεεε!

σ”σώσω;πω!»σε !ειιεε!·εε

Έιι!·ιειε, ΤεΕ!ΐοιιξ Μεεει·ε, γΑΜ·

το,εσιοδο!!!ι·έσστ σσ τοσειέ!εε νεο ο

ίπ σεΒι·σε σε! εφωσσειιιΒιε;

ο Βἰιε ,εστι το·σεει!ιιε σε στι:: ψ:

Κωστα: ισίετιιιι!εεε γ ἰτἰἔἰοιί`ο

$!ιεσε,πισιιτεσεσοι· σε°!εε !ιο!ειι!

:σε Ηαι·ρ!εε! εστι τοσα Ιστοσηιετι .

Με σε εΓριιιιιισϊεε2γ Ιππασία:

Ηγστεε:ΥοθειεΙ!!ιιιτιι πιεσε

Με!. ε!ἱειιτιι!ε°τε εσιισιιι·σ σα· ”

Ισ ν!ει:ιισ,γ ίσει·σε σε!!:εε !ιοι·πιεει '4

!εε !πι·εε,ιιοι· Η !'στιει·ε σε επεσε!

Με πιοτιιι·ιιι Με σαι σαι: ε!!ειι εί-ἐ

ειστεε,ροι· !ειέ!·ειιεσεσ σε εφε!!!

τοεσοιιι!ει·εε· ε ε Η πο!!επ Με

μμε! Η εοστσεσεει Ρειισεισ!Γρετε

!ιοσεοΐιει σε !!ιετ!:!ιισταε σε ειιιε

σεηιεχτε Επι: !ιεε!ισ,εό ε! οσε! ·

ο · πιο



- [Μ 6~ ΙΙΙ;

~ ΣΞηΙΙᾶ ερι3ω”1ιΞ!εβα, όοωρ ]

Μπο ε;Πε Μκιἀο, νοηεοε Π:: "αυξ

ΦΜε ο οΜόεεω· π›ὶ νσ!ιππσά-,

η;; :Μο :ο εωΙ:οιιεΙυε: ή, απ: ε! 20

$τίὶιἔ.: Πο νσωοακοποώ με ραπἰη

@ΙΒΑ ηπαΜεΙΗΜι αση-σΡεΙιήσε:Εμ

.ρμοττιιοἱὸω ηι1εαμ Ισ εαπ189.

ε:τω. ΕΜ όΕΔ-ΜΙΙ ωειοωτει90%;;

ιωι·εάαόπ,ηιι: ηιιωπο πω: 1ο @έ

πιο,τωπο πω; Βιιοιωξοπ Γερ

Μοπ‹!α ο εοπεαάεττττἰ (ρεεἐεἑφωσ·

ίο-Ιε αὐτω,γ ,Ισίὶἰιπ;·ετὰεΙ οι :Μο7

@στο φωρτζά0ΩΔΜΜ ; ΜΒΜ;;

φω-ΜίροαΪΗε ττ$ό:ι ΜΜειωω

ι [οἐῇεἴτιιΒταοιηἰ,ῇϊ ΒοΗΜο18

πω: ριΠοηα-ωφία;ε η: εβο;:!1ο;

:Με ρω: γ άε431οπο:!σόα πιώ α

παΕυπωά,6πο1αΕποστου ρτα:ίμ

τοζωοεΞω5:πτο,τωπαίωα μη· ε.

: ώ::Ι:επεωἰΒΔ,Μκἑτὁ :Με ω!μ;;

ώ απεεΙε: ιΜΜ , γ 8:ιιΓοτἐ; 00:1

· ΜΜα;Ευε~τωτ3Μαο . επεπτΕπε, Σ

αρτεωἰοτἑτσοωκαΕρωταε μι!μ

Βτωτι1 ΗοωΜε υοωΜε , γ σας ~

Με! τε εοπῇμιο:αἴ5ὶασοεἐπὁο ει:

Μ πωεΒο ροόπωε ραπο μια ι

 

4 Β·-Δ.ψρι·:σ«ἴη~ εποιειπϋιιε1- "η

ώ °· ° ὶ !κδ9·· τ - “Ν

# [Μ:έω # "_κ·:.€,_ξη μ. .Ρο

- ν Αφ»

 



Ά Ο ΤΟ ΠΙΣ “Ιβ

.Αι·επωωτο ΜΙ ερωτα: εδώ.

°ΊΒ!9%παπείαπάυρω ε! :ω

"' πωσ ΜΜι τοπ/2ο "Μ,..,

φα ΙΙΧΙυ·ω Ιαμεσω ά:ΡΜνω

Πηάσπάσ &.σΠό κι ΒιισπασΙα εκπι

α σΙ:Ρ|εύσι·ίο:ροπσ/Ξ σο» Με: πι·

ασικ.ιώεπ:Μοε ρω· Α!Ι/ω πω»

η άι ΜεΙΙθω ,)#βύΖωάο με

# οά«εβέπαψ::2:|σ "πω" :τι σα.

·,υὶοπι Με Μευρ|στο α Πωπα:·

Ι ΔΙΦ,υψηαεάα ΠεΙε/δέεω επ

Ζει/Στ :ΜΔ ΜεΙΙΙ:Μύκ αΙψιώπε!:Μ
ωμά“Β υετιΜκι. Ι ε

ζΙε!έβέιιι.Ζπτωσ.:Α!ψ. Μω'Ξὐ. ε

οτε ῇνογ (Με φωτο

Μπι· Μετε Ιο ς θεωρτο

_ πάψει εεωΙόο ΜΙΚ: :τή

- εειωεπο : ροή ιιφεεΙΙ:εε

οί” ί; Μπι πιο ίου ρεσίειΙεε, είν

ΙΗΜΙΒιιοεε νειεε εγω Μέ Πρ,

_σωΙΙππιεπτε οψη ιΙεΓεωι·Ιεάοε

ηε=ξΙ:οε ; ειίεΙ.ηπο ΙΙΙ αΙικΙιε είμ

ΜΜοτι αυτια· ακα: 6ο Μετα

ΕΠΙω;ηπε Ιεροί] με Με ὸΙίεἱωυΙω

ΙΙΙ) αἱ οΙ,ροάι·Ιε ΙΪετηιιεε Η απ: θα <=

ΜΜΕ;; @ΜεΡύ1°ρε ἀερεετε ‹Ισ

..ε ι ε, Μ:Πΐ .



ῳ Μ ΑΟΤ-Ο πω.

Μ ςιιωει άι: κιπἔηιιε Με! ί-ειΙἰτα Επι:

- Αιετςο, ΜΜΜ -γ/ιτίωτὶωιευτω

ΜεΠΒεα.φ1εΜ ρα8Μΐο σα: Ε"

ω· ςινωνοσον.ΓυαΠ”ο- ειπα Η ν

(ΜΜΟ ω” εωσημεάει φω:!εΙΤε

(μωπάσ:πΔΕΔΓ ιιοτκιιαηιιἰίῖεπετ

Μειοτεαιπὸοπω Β ο `εεοτοαἀοω

-ετινε!πτωτο. Ρωςεωτι.πηΒαε άι:

ωοικόω· (ετΜπαίδεε:πιβ σωεπέ

ὰ: σύ , ω ηιιε‹!αιτξ πιο: Με ακα

ε|ο,εμιε ρω· ωφΠται·ιτιο ΓοΙΞεἰτε ῇ

Φείοτ91ι1ει ρορ€ο κή ρει·Γοπα ει

ταϋΙετο,εμ16Βαώ ειιμτπό:: Μαι

κι σε ρτοιιεεΙιοίο, φ π» Ρει·[εΠα

ΜΜΜ εω·εςε ρε!38ι·ο . ?Με

άτθ,ο εονωι·σιε ῇ€ὲ0·ό”ώοί-8,-Ϊ εἱ0

το ρει·ρΙεκιάαό , πο Γι: εμε! άσε”

ῇ:ι ρω απιε Μπομπ ε[οίαι·, ωποΗ

Ηεθο ρ:ΗΒτο;επ Η ::οΒετόΠ, όσ

ΜοΠειώ-ρει·όιάα. ΑόοξέήΗ

 

Μη :μια πο ωσ2ιθπό Μάτια

όεΓεω:πε Με εΙαϊιοΓο: γ ΜΜΜ

ωτωοεοε.$ἰ σου ο! Ιπιιι·τσ ω, το

ι=ιπόμπίι:ε :Η πιιιεττο,ό απατά

92όΔ ωω ο ϋἱι::ι.Ι.ἀὲ›ιατ¦ίἰπο#σ”

εμε άἰτ:ὶ $εωρ1·οιήο “με τω”

ω” απο ω»ίειετςω.,ίαΒο8·,γή

οΠαοω,γ ΓοΙΞςἰτιιΔΞΥΙσ-ιωο Οι

Πβο 4ιιε ᾶ1ιτἑΞςιι:=.ῇαι·ἑ2ςιιο ρω

ίετεἱἶ

 



τ |ϊθτΤ@ΊΠϊ. 4.7

ΜΗέϋπο εμε εφ υπιιι:!ιο ει5Βοι"πν

π» απ: ΡΞΓοὸσι,γ_ςυε γο Με 6οίω

Νασο Μι :Θεώ ροκ. πω· πιω

ρι·οιπ:εΕιο άεθιι στη ροτω,εοωο

ΜΗΜαι ρτευοτἰωτε 20 θα» Η: Η:

οίκω ρουίασήειπο του οξΠο!-ο;

όαιἑ νο265 εοωο1οεο:ὸἰταπιε οτι

:Μενα άεπιιεθοε ταὐὶ0Ϊ05, μα»

μπω :ΜΙ > Ξιι:οιιι:οπἰοπτεε , εμε

πιϊγὸεὶὶϋειεοεὶοπ:ρτείὶα Με ριπί‹η

όὶιὶετιὁο: Το ρ·ιιτσνΜε ροκμισ

πιο Δετεεοοισ£ὶωωἱε ραΜοικ·.ε

€οκι .και ρποσιοϋδε. ἐ /ΑΙαιΙιπετα

?Με ,φοτο εοόο ώιιιυπάοΉοοε:

Ρίο:,:ροπι ωἰ·Ιειπειιο,ρα ι·εισάο:

0Βυ, μια πώ ρειω:τ€ιε ,Ρο τισ-τω:

Με τοωεόιοφετετ Μ:·ροπε, ρεφ

:Μα εείιιε:9ο, μπώΒιΜ,ρα:

πιιοάοε ν Μ; ὁ ν ροτειπή ιΜεβΙειω

μια: νἱεῇα παγόοτα, ροηικ: πα

ιποοίκεΙΒά σε ω οθεεπτικο- >
Ί

τοποσ ριιΓο εΓρετεομ;Ιο είρ:τω

μ σ:Μ:ιτό τω πιιιετιε, ίωΠιιυο :τή

νκι5τ,ρυΓοιοε τΞωΙο εδο Ιπ›ωΒτε ›

ο!εετε :τ ριιεεΔηο.πυὶετιΔο. εΐε&ο, Π›

τιὶ'τιμ‹:4πεοαφμεὶεὶε-ροω , οἱ γο ο!ια ·

ιιϋὶειὶοξείροωρ-ιοω Ρικε “Με -

γο;ω:ιΜεέΐ-ωο! εόυΜιἶ ,μαπα ει”

Θπιδοα:ΡεπιεεΝιμω ελς›_οιΙοε Φ:Πτε- -_

- Πιθ$

α



2 Σ- Α Ο Τθ ΠΠ; .

' ρω· :ρΙΙετάο, @ε Ια ραπ , ειιπΙ

πω: ΒΙαι·εΙ πιο:ΙΙο,οττΙπωτΐο δω

Με: π! τω; Πωσ ο; άΙΓει·εειδ. Μ;;

ηιιΙετο Μασάει· ο ΡΙ:ΙκτΙο ῆ επ@

ῇω· ει ()εΙΙΙΙο; Ισ· ηι1Ιει·ο, ςιιο πω

γω σε Η νστΒιιους:ι ‹Ιο ηκια!η

ΡΙΙεωΙο πω:: οΓ:ο‹Ιο Ισ ηικ: Ρι·ά

ιπει:Ι,ρω:: @Με «Η οείσετκξο ώ:

θιγι1ώ Ια Εοπωπ.Υε νεο ία [Με

τηοπ-πιεγοι·ε: 6ιθ·επτοε πιο Με τη

το.Εείιιετςα ,πίσωςα (ΜεΙΗΜ

πο άοΓω:ηκε,φε πωπω ίοΙτπτι°τ‹Ι

;;επΙοτε: μια .τπἰτἰεοτ Με ραπ:

Τοάοε Ισ: :ι5.:>ιιστοε θ: ειι.Ιετες:ιη

Βιιιοτο6Ιεε.ογρ πο Γεωι:Η ε!α:ΙΙε

σττε:φωτο Ιιοαιωεειμε Με .τη

ρω:Ιο ο Ιω τω; Μακη Ιοιωεε ,μ

Με Με ΙσποστουιΙοε. Σε ριΞων:Ι

κι ριιΙ:ιβωω ροκ· ΙειαΙΙ: Έιι6

 

Ι άεσεΙΙαφιε Ιω :ια101°€5 , Μπα Ιω

τι·σρτ:ςα.Ιο ::οωο σιτει:νεε.ε:.ΙΜ

ΡξεσΙΜ$ ριιι·οσε φτε Ιοορει·ι:ειο ,

Με Μ.2.ετι Ιι18:ιτ εμε ροΙΤε,ηΙ :Μη

ερεοτιωπ Με ΜΙὸεε,σἰ ΙΙοτπο σα”

ἴοω·:ἱο οτι ‹:Ι ατκΙειτ:ι:οάοε κι:: ΜΝ

ἀπι,τιΙ ρετι·ο ατε Ιππο3τσάο,ηΙΙ

επόἐιοἑζω Μ νΙΠο;:οπΙο,οΙ :ικα

ωμά στα: ο·οέΜέη:ιε ε γ Ισ ατα-Ι

Ι.» ΙΙ: κα! ›·σε,‹ιῳιαγςο ο μακ-Ι

· · ·~ οι



.δΌ Το ΠΠ. , ιβ

:Μι Η ριιοττα :Με ΝΙεΙιΒεει,ρτἰωα

Με ΕΜΗ , Μ: πια [σέ εοπττωἱο,

ζω:.(ξ13επ ω ΗΜ νὶςῇει εμ:: πω

ιε ΒΜόεαοόο2 Πε!. Η: ίωκη ό;»

ο σοῦάΙ.ιισ.(Σο!εΠίω,ωσότε,ίσπ

Αφ νωωει, φα!Πω το απο

›οτοςιιημοε 1η:Μοσ πιο “οὐ

οφΙωάση Β Οι!. Ηϋ3-Ιϊιἱ εποε, Α

@σο Μ :ρΔεε_ισίο;τεεμτεεκφ ν

:ικ;οιΜεπόεε όε Ε!ἑεἰο,χ 400 Μή; ἔ

Με (=Βαοε πΜα;σεωο9=ωνε *

Μροοε «μια ῳρμρμὸὲω_;ρ;Μ

Μτίο,ι·»Φ Ψ!όι[ΝΜο αν; νἱΡἰιρ..

ψωτωεπουέΙ$σωαόΦά,ήπω” η·

μι: εοΒίιΒ;ερή @ρω ό" ΜΕΘ

επ.μτουο<:Βσ.ΩώΜπε ρτο3ιεςξιός

@εποε Βοι::ωῇ=ειι:τη›1ἑτ ο! ΜΒΜ.

ὶα:.‹ὶεΓ:ηε2-Ἑ;αωΒἰειι ;ρπησ :Μαϊ ν

@με υποεα_ηφ[Μαρκ ωεω;Μ

Μ=κω=ν9ε<ικ<πτο =.ι1Μωτ Μ»

ἔ%ὶ= ωαηι=ωτι1»μΜἔσω.:απε

οδε πωσ νη ραπ: ώ: Μ1:4άω έ

Μουρ. Μέρη @εμε γο ὸἱ8ο, ἡ

ΕΜ' Με» 99991ΝΩαπνΠ€3 Ψ©π ·°

Ε9980Ρ Σδ9$ο:=πΜ”κτο,πώ@στο Μ. Μη: ΜΜΜ 'πιο τω! '

[ΜΒ ΐΝ3©έωάεμά όε|ὶο,ιιτ_ὸογἐι

Φ«πω, €φσ$κε!ε=εωυύ ΜΑΣ

κ' » ' Πθ
.Ξ



ν · ι

. Ν λ ΦΪἱῶἶΪΪῖΪέ~ -

απο σε 2:ΙεΓειιεττπω Αἰα: εε πιώ

ΜΒΜ βυετεεἱα,2£πιπ$εἱιοτ4,(

μηικΙ-Ια νἰεῇατω-8 τπ:Μ11ωσ ,·

ΐοΙἱ:ι νἰυἰωςιή ω ?Ι€(9 τειποτἱπ·

Η οάιείΒ ἀεὶ ςῖο.Δἰἰ.Λστα Η τά

Ηώι€ο ωεποε;ίδ τιι°ωε° άπο ειπἔ

ω· 1ο 5ητρεωἰιο με 1ο φαω

εοπο6ἱὰοΞ εε 6οΒοιξίΒικι ει: τρί

το.Επσ.ΙεΓΗ:Τ€ιδοτο,τη8:τοπσώ

Φ Μ-ΘίΗΗοβ έ.1ι1ε Η τυόεφόω

@πιοΜ ·τεε"ωωωω›= όο·Ιει

ῳ€επιρἰἐτξ€5ἴῷ ΡϋῇΗοσΙιἰιΜ

ςιι`6ΪνεπἀἰαΜΞΜΌΕἑᾶΦ ευ Ισά“ΑΜ

έως» όε(εάΙΒΜΜΈΦεἐωω!ω

α!;εσεεε0=ψηε·νςαίρ φορ.

@ΜΒΜ €61°ιοΏαδκ Φἡδιὴ;'Εῖ4Εἑ;5Θ#

βοςωρενΕωω!ΜΜα; 1ωεϊοπ«

Δημ" σιιο:τ%Ξυτεη6Ετεο;μτο

ιῇοεΗωϊιοΒὁ μ; $Μαΐάτ,επτοώ

Βόέ ΣΥ ειιι€ΙΏΊΜΒϋπΉξι !αρἰδε^

°ϋἰοιῖκΙΙΤΔΒ€ῷἘβἱ5'ὰἱ:Ἑιο πώ Μέ

_ ξΐ(β 'ο εσποεεΕΜΜΦΠηοπνΜο

ξ Η ιε ἱὡοεἔ ΕΖι`:.δἰ Ισ Τε: ἴοϊιοπιἔποἴ

~ η πὶιῖο ωνΜΜ ε" 'βε!; Η άσ

· @Η :με πο948ΡΙ'θ;8!Η ΜΜΕ: ?οἱ

όΘί8πσ7ΒΦΡΔΈξΐΜ·ΐ8Μ' βόθηεεϋο

Έ6έ!Ξιο; ἐἔ βιβύθ;! ΗΨν6τευθΒε

(Εδω Ἀἰ<ἰ.>Ατ:ὰΔ βόιέέιζώΙό) ΜΠΕ:

ὶΒἀἱἔσε: :ΗΜ ΊίεΙ !ά:!δές&ί Ζακ.

Ξ - (ἱε

 



Α ·ΑΠΤΟ .ΗΠΑ @β

:=Μξη;, ΙνιΒΙππεΙο εσπά·ο11οι·εις

ω, ωΙιμροωΙ>Μ ΜΙΣ Η1,Ιπω

Ιιγ,οπΙεΙαι·ωτο ει: ωστε, Η ΙΙ: ή!!

ΡιιαΙοβΜ; , νίεμὸο_ :Ι ςΙΙ:ΙΙζωοβ

ηιιοΕάειι:ε πω: ειρδέαΙφΙέΙ @Ο

Β; οοκιψι·;_ωιε νοςειΙε;59α Μπιτ

Μαξ μ._ωο νογ ι·ε:οηάαπό0 ἀῳἐ

ΙΙΙ,νημμυει:ε ρξεςΑ,πα μπι: άΙΒΜ
Φι:,ΙΙΒο.ωενετοια έεΙΒ·,ΙΙΙ ζ Ι

Μ». Ι.ιμ;ρ.δι;Ιίω :ία ΙΙ.- Βάρη

Ι.:ιιοπρ,Ια ετα:Ιει_όεΞΌίο:Ιξο ερμ

τἱεο,γ εστι ΙΙΙ οοϋΙοΙιἱῇε. ΜΒ @εἴ

βοοε: ΜΙΠε2τωΙΙΙΙΙΙ ΜΜΜ·

@Μάο μη! νΙΕτω· ιι;μΙΓι φωτ)

ετα τε;.ρι;μπω @οι Ι:όριπέ σύ;τ

ΙΙωρΙ;ε οπωιίιε;, μήΞγετόεάοαβ

“τα , αμαν.: Ια εΙΙΙΙΑΙΙ:Ια :Ιο ΙΜ

ΐιιοκαιΙΙΙΧρο εΙοφο2ωΙ[εωοι· :ΙΙΙ

σποτ: ο _ :ι έ ειοΙο ι.ιεω

:ΙΜ δείτξ,Βες;:ΕΒΙρεΙ _ι:ε Ισ έ:

Μάιο :ιΨΙρΙΙι·,:οΙ5 Μ:ΐοτιιιωμ

ΑεΙοοτΙΞΙε, γμτ” ; τω: ίοΙ:τοιχΜέΙ

φορμα άι: ΙΙΙιαι;:6,:δροΙΐι.προ Μαξ? -

μ” κω;ΙΙΙο @σε τοι):ρΙρς π: ρω `

:Με ΙΙΙΙα:Ιο , φαι: μειταγωε τοεμ1ιε

_ΙΙΙΙε.τ:πΙΙι ΙΙΙΙοεεκίο: ωρα ό: 01

"Ιω# (Με τουΙοε·όεΙΙο πεοσίεΙ

ΑΙΜ,οίιηιιο ροΙπο,γ πο εΙε Ισ τω::

“Με Ι)Ιοηνο;Ιο ε«1ιιΙ Η εΙεΙΙΡ



Α ΟΤο ΠΙΣ .

~ ΕοέΙ6 ΜΙΑ· :απΙρΙΙΕτυ Μαι.

: ίδΙτα Μαϊ ΡΙΈξοο. Π2!$.”ΙΣΑΙ Τόπο-Ν

. ΒΜεέ ΙΙΙΙ·ωςΙο ; μυωεεω,

δε πώ τα οιΙΙοκε ΙετοΙ'ι·.ΛΙΕνοι

Μ· Ιπορτσοι,τιι απο" γοθΕ:Ιππ5έ

οπ:_ωοεοεπ ε εδοάΙΙΙό; γ τεπω

το;ξουΙβόΐερ·ιεέ ΙμΙΙΙΙι·π·Ιο ε" τΙδ

η;;; Ιττοισε:Ιατ ωΙ6Ια, Ιο ιΙΙεΙιο τ:

ζωιόοπεο;ΙΐεΙ ΙΙΙΙιεΙο εετοΙ, Μ·

ἐοΙΒ ΙΙα; :οι γΙόἐι-,γ @ή ἱνἑῇΙεἔ,γΙαΙ

ΐΙοςιΙΙεΙ·Ι ει;; ηιΙΙ-5ει·οοε πιά @ο

'Τά,άΙ€ΙΙ 0`€οπΙο οΙ ρεΙο ά:Ιοτά

βοοο, 58ιΙΑΙ,@ο εοιπο ει:επΙε:

ΙΜ νΙΙπιρΙρώΙοηεο εοΙππο ε! :ορο

@ο Ι: ςιέσος.ΗΙΙΙιεΙο τοτΙοοοτ :Πα

 

δω Ιο_εις Α Ι ιΜεΙαιτω,ττ6: πιο Ι

βοά” πιο;ξΙποσο εγω· ροκ ΙΙΙ οτι-Ι

Εα,ο(;Ι μια: 4:ΙεΙΙ4 ΙΙΙωιή;όεεεόσ.Ι

'το. .Πω ΗΙΗΜοΙΙΙ:ιέέ ζ ουοιΙεΙ”εΙ
- @ο ορι.ιδοΙΙ ΙΙοοι·εάερδτΙεο, :μια Ι

' ο πιο μπώ: ουσ ε: @Με μπει

ἔἐινἱΠωΙ· ΙΙ “Η Ιπει·ω:έω Πι τσιπ

ει· ‹Ιο βτέοπεί,οιιο @Με μη::

Γιο Ι: Με Μπαρ τειωΙ:Ιοο, φα: Με
με Ιω ο Με ο ΙΙειωστωο, οπο Γε ΙΙ:

ω·τεν.Ιό όοΙ-εΙε ντι απτο επ::Ι Η ππιΙ.

Ό:Ι.Ι)οι·εΙοιιΙ σπάει εΙ ιΙΙ:ΙΙ:Ιο ερα

έτο).ιο;Ιο οροτιοοΜΜ :πτετ.Ισπ

ξείο ω :ΜΙ ιι ΙΙΙ οπο. Μ» Μεσαιω

Βο> ώ



ΑΠΤΟ ΠΠ. μ:

;!0,τττιει· ι·ετ.ιο, άστα εε ιιιἰ Δω

ρο; εε πιο Πάπα, !!ευεπιι:Μ ‹!α

πισω 90ι€τι ε!ιΒο ί Μ!. (Με ώ:

@π επι18ΔΕ (Μ. 8ΦΙ10Μ,ς!ιο ω!

σ!ιτο Πω ε! όπϋ!8γ πι! ροαιι!ο,

Ρ0ιο:ιιι€ επι ω! :ιειι·ιρο !ιωιο ά;

€Ν2€Ωτ ε! πω! ‹!ε κι! !ιετιιι:ιιιε,9ιω

Ν! Μιὰ· μια τιιιε!!το ιιοΒοο!ο

0ρριτ.ιιηιώι€!,7 αμε πω! ε: ε! (η

γω Δἰι.Ρει!οι· Φ: €0!!8όο , γ τω,

@σε @μι ὸιιε ε! ιιιοεο (μια ει"

Φ!6Βι,πεκι·ιο :ιο Και πωπω! ; τυο;;;

!! ιοε,ω νεώι·ιε, ρω ;1ιιιιογ "πιο

οι τικ όειιοειοκιω ρω· Η Γει!υά.

Οι!. Υο αἱ ριοιιι=ιο !είιοι·ο _. ὅτι

γθ!ι€!Ο (Ώ: ωμή ΠΠ ν·γε μ;; α”.

!05ιιιοιιέιί!ετιοε ὁὅ!!ε τοι ο ίιΞ
› , ὅ δ'

Ια €!;ιιοποε φαω! Με ‹!ὸ ε! κατ·

Ποω!80 (! μι! πιο ό", Υ τ!επι€ιε

:!εί!ο "Με @ Μ8!!6:!ειιυιιε «Η. ενια

έ!! !ιιιε!π.ιε ει τιιιε ειιεπιτω. ι·Πψ

"Οι Μ:!ι!ιει εοιιτειιω ο !;ι νει!

ἔκ! Φο τοι!ς Μι οι απο" θιειε Με·

Ε Μ” Θ! !ιι!:ιε!ο.? τα ιιιι!!τε ρε?

ι!οτιο.υπο,τιιιε ςιττο Δ!! (ε: νεττι ι άι

'ΡΗ πισε!ιοι ιΙτέιιιι05.(38Ζ. δώ!»

Η , ε! ρεα!ο:ι ίο!ιωιιο (!Ο!ι !ο ι:

)]"ΤΟ !:.!!!:3 Νέο ΟΚ”. («Μ ρει·αςμ

“Μι , πια: όση: ίΟπι Ρ;Ϊιιει «κι

- Ε ι ϊι·1=`·



ΑΦΜ πω. Μ ]

· ΜΜΜ ῇ6δἱ^ι· εαπΙρΙἰΕω Μαι,

: ἱε Με Νεο* ρ%μΙο. Ο:¦!.1ξάΙ ΚΜ.

δε στή το φΙστω ταΙΙΙΙ.ωεινω

Μ. Ιπορτοάμτιι πιο" γϊή_ώΙ:ΙωΙθΝ

ζομσε_ωαφικη ε εδροΒϊό; γ' των!

ίο;ξοξΙ0ίβόΐα:πέιέ ΙωΙΙ"Μ έτι 156

ςΙΙΙ:Ιποιηζόοτ ι:ιΠ6Ι:η Η: 6.ΙεΙΙο το

ΞΙΨιός2:ο;ΙΏΙΜΜΜ “ω, Ιοι·.Ι

ΙΙΙΗ:ε Ι[ερ αν γΙὁἐέ)γ @ή θήε%,γ Ια Ι

Ής!υΙερ μη: φΙΙΙοτε`ὸε πτὶ Ια `
Ιπή,δξΙΒΙΙἀο`€οωο Η ρεΙο ὰεΙσε:ι χ

βςςΙΙ, ΙΒιΙΔΙ,τ;ιἰ6 «πω ευετόπ χ

ΙΙΙ: νΙΙΙιιρΙο;ΙΙΙμμεσ εοπιο ε! :ορο Ι

ώ ΙΔ ιιἐαΙΙε,ΙπΙΙοὸρ πύθσΙ:οτ :Πω Ι

 

Ι ·:ΡβΙ8:ζτες ΙΙΙἔνε‹ἱσ ΛΙ:ΙϋΙ:τεςετΙομ Ι

ω. ·]0εεΙο;η β ' Ιπωε:κιωε,ττέε ατο Ι

@πάω ιποζδ:ΙΙ:οπ η" Ροκ Ια σα· Ι

Ε:Ι,οΙΙΙΒο2ε ιΙείΙο εΙππέι:·βεεεά6. Ι

π. ΑΜ: ΗἰΙΙΥΜοΙἱΒὲέ ., 9ικόεΤε Ι

ΉΙο ΙΙΙυ8εΙξ ΙπσΙΙτοὰεΙτὅ:ἰ8ο, «μια

? ο τω: ρ:ΙΙ::έε φαο ε: ὶατ‹Ιε μετα

Ξι νΙΙΙιται· ΙΙ :ή Ιπτωέπει Το πιο

ει· ‹Ιε βτέΡτιεί, ηι1ε άεΙΈΙε ειγετ

:το κ» Με Μια» τ:ιωΙ:οΙου, ηπα: Με

Πε- ΙΙΙ Ι ρ;ήε ΙΙ ΙΙαπωτπκ, εμε Π: ΙΙ:

ο‹τεπἰὁόεΓόε ντι απο σε:ὶ ε! πιο!.

1Μ.Ρο"ηΙΙΙ ετκΙε εΙ πΜΒΙο ερε

¦`τ0Ι.ιΙπ;Ιο οροτισηΙΦό :πτειἱεπ

Χίο εΙ Πω ο ΙΙΙ οσα. Ε.:ι Ιπποοπιἱ

ὲο›



Α (ΪΤ Ο ΠΠ. 5ο

Βο,τοπετ ι·ει!ο, @το εε ω! τ!οπ·!<

Ρο; ε; πιο !ἐίὸεκ‹:ε, !!©ιΜπκ!Δ ‹!0

σου!:έι οι1!ε:ο ά!Βο .θ ό”. (Ε: ώ,

:σε επτομ2 δεί. δώοτο,οιω πω!

ε!!το (οι ε!όι:ιο!ογ π!! ρεακ!ο,

ροποοε επ οι! Ε!εωρο Μου @ο

εκατ ε! πω! ι!ε το !1€τιπαι12,Ψ.18

πιο εφ! οπο! οι:ε!!το οοΒοο!ο

οροτιοηις!εο,γ ομο οπο! εε ε! Πι

Υοἶ Αϋ.!)ο!οτ ά: εο!!επ.!ο , γ μή,

οπο ίεΒιι οπο ε! τοοςο (μια ου=

οσα: ,ποιο πιο Εκ Φωτο! ; τοπιο

ε!! Π!ο:,ω "σώσω ρου ω·ι·ιοτ πιω

:τι τικ ὸευοεἰοοεε Ρος Π: ΒΙΜ

()':Ι. Υο :ο ρι·οοπτο !είιοτο,δη

.Υ€Π€ζ!Ο ι* 1181!!! ΜΞν·γε-Ροι· εξ.

Ι05Π10Ω808Γ!08,ι!0ι!ε απεο θ!"

!€5 «1!ςτυοτοε π2ιοε,ν !€ε ‹!ὲ: ε! τοϋ”

πιο εαι·Βο ο το ωε ό”, Υ ι!εωΕιε

ε!εί!ο :ηπα ζ Με ‹!‹:!ε!ιιυε Μ. Με

ἔΠ=!›ιιζΐτί!ἐε απο ειιεκπή.Λο/;

- Ο ι επ £οστεοτα ο .τ νει!

πι! οι :Μο Ιο έ! απο!! ?οσε οπ

!ε: ρω ε!!ιἰ!εκ!ο.`ί το πω” Ν!

οοοενπο,οικοττο ό!:! ία πω! «η

408 ΜΜΜ!! να::ωπκ. Ο!! 'Βάιο

ΠΛΗ Ρετάο:ι !ο!νω!π ‹!ω»!!υ ε!

)'"ΓΟ ΜΗ Με !)!οε. («σε οετι!ο

παώ , φα: !;:ιιτ.·τω ποααΡώω ·πο

Β ι οσε·



ν ΉθΤΟ Π”.

εΙυεάε: Πω ΙΙΙ εΙεΧε μα” Πι πιώ

“Με ῇιιιιετπικΙ γ ΙΙει·ΙεΙΙι ωοεεόεά,

'εμε εεεΙ τΙεωρο ει: εεε ω” ΡΜ

2ετε:,γ τπειγοε·εε όεΙεετε: Γε ΙΙΙ

' Φεσεεπ,φεε Ιε Με (ε, Ια νε)ει!

Ή πο ε: “πο νο φάση ‹Ιε επΈει·πιε

ὸεἀεε, ροΓετΙα εΙε ΡεοΐεωΙειπο:,

ετηιεε εΙε τεκκΙΙΙε:,εοοΒοκε εδ

ΈιΙΙΙΙΙΙ, ΙΙο ο ΙτιευτεϋΙε , τι·ιω;ΙΙΙα

1Ιε Ιο με εάο,ρεπε εΙε Ια Ρτείειι

εε,ευγόετΙο "Με εΙε Ισ ρω· νε

ιΙΙι·,νειΙΜ ιΙεΙε ΜΙ1€ττε,€Ι10ς8 Πε

ι·εωε,ςιιε Π: ΙΙι:ειιε ροκ :Με μι·

' τε , σεη·εόε ‹Ιε πΙΙιτΙΙπε εεε απ:

Ραπ Με Γε εΙοΒΙεΒε.Μ:Ι.Ροτ

«με ιΙΙιεε πωάτε :ειπε ωεΙ,‹Ιε Ισ

ειπε “Με ε! ι:ειιικΙο εσυ επειτα εΙἱ

£ε£ἱε εοιει·,ο νει· εεωΙ€εω.οβ

Και: Νικο ωεΙ ρεεε Η , εΙεΓεεπ

Ιιεττο ττεΙπήο , ιΙείεεπ. ΙΙεΒει·

εΙΙά,ροκμιε ΙΙε82ΠιΙόνἱι1€π : χ εΙ

νΙΙ.ιΙτ εε όιΙΙεε, γ νιυὶεηεΙο επιιε··

3εεεπ ; εΐειφιε εΙ πὶί·Ιο (Με: Τε:

πιοεο,γ εΙ πιοςο νΙεΙο,γ εΙ νΙεῇο

εινα, ειτπευ·ε εστι άοΙοκ “Μο ρω·

νΙιΙΙΙ·;ροηιιε :απο ιΙΙΖεΠ : νεοι

ΙΙΙ εεΙΙΙιτε ώ Πι ρερἰτε.Ρετο ευ5δ

τε ροάπἐ :Μπιτ Ιείιοτε Π:: άσ

ἰιοι,ίαε Ιπε001ΝΩΙΩΒτε$ , Με Ριά

εδδρ

` .



ο Ά ΩΤίδΣΙΠΙ; 5 ;

εεε@ΗΠιιγ&ό0Μυσουίεδωεόλ

.ω;,ω Ω-ω,ΙΙ.ι αΙΙοηΙιι όεΙεοοιώ

.ω·-Μπο,Επ τριπέΙΙει ,ΙΙΙ ρείπάνω

οτομουο12ττΙ.1επτόρ απο, ηιιεΙ

από::έα αΙ:σεΙΙοε ,γ ό: Ισ ρτωσο

τι Σ: ΜΜΕ: εοΙοηοεμτεΙ ροσο ω,

ΜΜΜ άοΜΙΙιπΙο νὲ:·,ρυοΙΙο: Ιω

σ)οεα ΙΙΙ Γοπποη,ηιιεΙ ΙΙιτικ15η·ΙΙδ

το Φο οσα» , :ιοικΙ απο:ώ όΞο_ω

Φ0:,οςιπ:Ι ανετα· ά:Ιοοτμ,οοικΙ

ΙΕπο αΙ=:Βιιτ, εφεΙτίριιειοΙο απ·

οτει·,,οοεε η> ηΙεξιοτε; ΙΙ Ισ Μ,

ιΙιοπίοηε κδροΒοάο Φ: ρο·Ι:_ω

περΙΙΙ "τω ωΙΙατ τοεΙοε·Ιο:_ (Η

πω τι·αΙ.›;Ιοε, φΙσπάο τσεω Ι; ε;;

&%ΥΐσΙ12-Ιο ρποιι€ΒοοΑυσ Ιων” .

ΜτΙ οσοι· »οπο οικω: ΙποωΙ›ω

ΠΝ; ΒΙσπεοποιεοους ΜΒΜ:

ΙΙΙ-ΙΙΙ Εωπ,Γεεω :ο Η:τι οΙΙ3:0€=

·ίηιιοι :πιο απιεΙοτι άΙπωΙοε ν το·

Με εεΑ8ε6σκωΙΙΙιωέωιΙο α!»

εμε;; ΙΙιεθιωωΙο-ΖωΙΒιιεοτΞικο;

"οι ι·5ωε Κ» Ιοεπἄ :Ια 8Ιο:Ιω γ

βείαιηίορωοτεοε αΙοείισιοι Φ

“Κάποειεςοο μιαΏΜΙΕπΙ:08

Ι21ΜΙΙιεΙοε ροκ εποΙωικουΙΙΙΙοο

ΒΙ.ΑφιεΙ ε; :και φα “Η Μ*

«κι Πιο” πω: Γο8ο;μοζει ΜΜΕ

οωοΙρτοφάο,οπο κωι(Ισπησ;·

Ι Ι - Ι ΕΙ_2 10Ιΐ

.ο



ε· ν - ΚΕΠ” Ο ΠΠΨ δ

950€· ΓιιεΕιο συεωικ··αι ροωθήαρ

α! ή·τιοιι6ο!6Βιιιιτάσ τό Πι!ιτιτι;εί

Ισ τι ώ ΕΜ!!58ι08ΒΠΚΧ )--.εδβο!0ε

·!ι:ι σε όκκ:ιτ,ωι :ιπιιΒο πιο Κα! Κ·

πιιιι!ιιότι;γ ε! ι!ο τω βγει ω) @ή

@ο ροι·ιιιι μτιοπιηε! ιι6:0ΡΟι Η:

!ιιιιιεω:!ει,ιιιιΜιι 6γε νει·ι!ω, ισΐ

ά!σει!ε !ι.ι!ό!ἱι!ε!δῇιιἐ ε! ΗΜ” ό:: “ϊ

·ρο!ά!!ιιι·,τοαο; !ε!ι:ικι ειιιΒιόιιιι, ω·

ρων” !ια!!οτειέ ντι πω ζ »πιο απ»

·δεί!ε !ε ΠΜ; καρτ οϋ:ΔΝιι @η

:Μισο ε!!Μορ εφ·!ιοιιο!!ιηιο!ιτρ

απ. Μ” ι·ιεΙυειωιι6 .Μπα Νεο.

Με” οειι·Ροιόο,τισ !ιοιέ ίε:ιΞοτ,πωι:

ιιι:ιγ!ια!οιιιο,ιιιαι.ίδ:ισ Με [ΜΠΕΙ

άσε ά: !οειιςικ·πι, αρα ω: Με ή

Με·ρο!!έειιριαιυε!ιοετι:ικα0ο- Η

πιιιι€ττε·,ιι τωοεροιτειο α! !:›!.τι1ει·,

,ΗΜ !ιιιειι:ιε κοιτάοι!ικι πιίτι811η

ω εοΓ:ι·ε·εωει:οοιιιτοτιο; κιω!βά

εεε @ειιτ`:!)%›ι£ϊιἱ€ιρτι Ισ ΙΜΕιοΑώι
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@ΚΙΤ θ) -ΠΠ..° «με

άΙΙΙΙΙΦ[Ω5 ωευο;, ΙΙΙιΙΙΙΙΙς: ; μας;

Μξεχ [πι ΙΙΙΘεω μια Ι Πι:πγριω

1ί;Ι.ΜμΙι·ς,Βέεαπο τω;» ρω.

ΙΙ βρ:Ιο,ά._ :μμ μ;;ώΙΙο , ηικηήπ

ρρΙ%ιξ @ΙΙΙ ρι·ΙΜξάΠεΙ.Εος028
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Ιοι·ομΙα μπι τοηνΙΙ.ι· _οιπ:ω να!

ΙΙΙΙΙΙηΙ;Ι_η8ει·; ηέΔΘ.τὸἀΔ:ὲ πέΙΙΙ:Μ;;

ςΦ(ἔἔ£Ἀ?Β ροΙΙΙ:Μοπ πιο εωαβ°αε

ςΙαβΙΙΒΜ:χε νΜο·ρόπεεΙΙαεεφο!πΩ

ῖΩἱ€8Ωροτἔ'*τἔΙσαἔδεἔεετ0Ιὶὶ&εδώ

@εΙΙΙωάΙιδιοωπα:Ι:κεάσ αΙ€·ΙΙ:.6

ηῇςο.Νοᾶγ ι:οίωτοε άιΙΙςεςτέσ

- · Πι ιΙΙΙΙ·έιενεέεφΙΜφ, ” Ματια

_ῳ:_ΙΙΒΙ,ῇ μ1τιήέΙο _ατοσε3αΙΗω

ριξω. ΙΙ"ΙΙΙΙ"ο νἰεῇιέ ΜΜΕ.

;Ιο(ερ,μοκή ιεΙ ή Δ:1·ειτ.οπ , γ; Μα

)έμτ;;ε,εαΠτο:ΙτοετοΓα πιο εφε» Η:

Ι·ρο;Ιαφιρε ριι·άΙ ὁ;Μι!. -$Ι. φωτ!

μη: ΙΙΙΙΙΙΙαπω,6:ΙΙιαφο @Μ:46

σε ὰἱ-Βο.Οελ Έαπ ρτείΙσ ΙΞ:ξΙούσ

@η οΙ οοι·Φ·Ι·ο τοπ;» 9Ι φωτο;

Μη;υπο«πω νἱεήο,ῇ πιο ριι;άα·

γω; γιιιιιζρ , :ή το” ητοΨ3 , εμε;

ωμςΙΙΙΙ:ΜώΩΙΙΙ0ή:;οΙ:Μιτε μ»

ροε:ΞΙ να;τοΙω πω ΙΙοποιω
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«Ματιαπωπω ··ςσεὐτϋ;@ ῇΞ£ΞΩ`

οπο:1εωρωΒΜε"πώςηΜ·έθ

.τα (ζοΙςΗὶυκι μι @1ι€°ίο!Η ι·η65)έ:°α_

Με αποψε ΕἈΒΒ.ΏΙ·!ΪΟΪΟΕ!-Ἡ8η

των:: Ριταὸω Ι:ΜΜ:!ίΖω Μ
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|πστπέοβ σε Φου =ιῳασἘζ - :ή

Μηα;ηιιε Ια εἀῇιΐἔἶἔιἶΙ5Δ%

£·στοεΜά- ~ πΙσσα “ ώ

ο: Ιόιτξιιε τ:Έ:Μ!ιμηψ - Εδ%·Κά

Βω;ἱ)6°·€οι·πο 'απο α:σπισεΞΗ*Β :

@Μαηθείςβ.· δοξιω53 και Ή

Η::προ εμε Λοιμωιωωποη0°4$Τ

Εοοω«η66~6ο ία @Με;·.ρσ:Μ

[Βϋηιὶόἶ Ε; ὁὶτ:ππ“νττητοὶνἀἰ¦Ι ἔβΐ

αΙ·οΓρθρώοιοεση666ι·ιε έ-ρ75τβ ώ

ςιω!»έω γο αιεπιπτἱ ττωρι·α-πο; ώ

γἔΡεπιεο, :Η 6ΙοϋΜπε!ω·, εμε

ιίή8σπ,ο «ΜΜΜ είπω ρξιοπάοεπ ,

ωάώεεπετραΒιέέΝυφΜ[

φωσ!Μή" ςιάατμωτῷ απ; Εξω

#8#Φωιυφ:Μέα$εΜΒ

?Η ί. .: "
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_ απ· Ο ξΤΠΕ ες ;

οαΓογ·ναπ ·ήεύα ›ξοωοίωσ@Η

μπ.Μυἰι£6°ἱ€ίΪἰ41Δ ΩωΈσ90Μ

ο!Βοό0Ί88]πή0ζω νεπ:ηγηωπ

στα, αιωὲιἱοπ·ϊιεεωε ἀεἀδ) ΕΑΒ

κι· απ: “το ηίιοπω;κοπτι τα ώ.:

ιετο,γ ν·φτήκου Πσω;ιιο. ικα με

εεω:μω οι:$άειιοοϋπτυ ωπιἰΒο;

ΒΕ ΟαπΒοΗα4Μεσπ! ὁ @Με

›τεοΞοωμοπισ τ:‹Ιο ίϋπι!ΒοΒ

απ” ιόι6ιΕωπικοϋ«Βω·,γπει

@οι ε:μια·ρω ιπάόϋΕκκι Ι.)οστ;.ΐοδ

ὶἰοἱισὁωτπΪΜφ οΗΜΈφοΕττω . -

?ωοτ,φωπο ε!=φ ἴ0ἱ0φεπ;νἱι1ἱτὸἐ

από: ? ΡιιεηρΪεΏεεῇηιὶε πιο ΙΜέν:δ

Μπι:: ωπιεἰοηει(ωηοπκιιοιιτἀΜ
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Θεωεε εγάοικι=) Μάο Μπτ·ρωί

ΜΦυοποεμιέοΜ ρω· Με”"Μη

ΗΜίξεωρκηηποποιονο ττι·εβρ.4

:==τωεωκιό ε: Μενώ; @ο ΜΙΒ”

ΦωτρπωπάοΜπ5 ;Ριιι:: Η τα πιά'

Φ» ΠαωἑΔ,ἀΕυε:οΛι·ι·ιοεεΒιόαὸ;Ϊ
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μ: ~ `ειι:τώπω ' Ι

ΒἑὺὶΙεπ.ΒτΔὸο!α!μΙἔ μια· εΙ:ιη![

86ο εροοεύωέωτο ΥμϋοιἱπΔ:ό.

ςιΜ:$ρ0πο οΒ!ἰΒ46ἱΏΩ:ΜΙοε [πιο

και; Πο!. τω; Μ5οκέπιιε:_ 88€·

:Με νεοωεμφοΒονάέ«Ιαοχησε ω”

πιῇω.ὸε.ωἐμοοιτιεὁἱετιπωε Με

ραποβα ηυοάσεδώα·Μτίει·ται

«Φαιάέιὸοιηρππἀόψαεὸο,ϋουἰἔ-`

ὲο:ςϋοηὸ616ε:ω;ο,ημι= ξο:"11ί

ροϋκεμ ῇοωπιωοέαΙιὸζαΠἰοε

Βπἑοἰω , νηαεΒΙο00αφρτει μπα; γι

Δ φταιω ροτεινἰπφιἱεἴμαωξ ουσ

Μυά6,φιε μπώ »ο τοσα 79 ςυῇ

εδώο (Ι: Ισ »Ι:Μαιτ έ εμε ίο6τωβ

ΜΜΜ ετινο ως:υσεο :τή @ἱερ

ποηΙοι·ιο,γ Μ) Πέιτἶο;]οτΜΜ :πε

ποίΗ:·Ππ (οποσ Μπα τοῦ:ψ αυξ

'ωσ-ΗΜα[κ α!οιεςυινέο ίοπιθμ

μ5ωωοτ-άω Μ! πιαάτε,ιτοε αὐϊ

ίομικιοκα ασεπ: 29όσ ευε:ΙΒο 8ο
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Έοικιαι_φιε πιο "Δω άσε ιςυπ)~

 

Βἰτε,ίἐἱσ νεπωΙ «Ηα τωΒο ε!εβ ;

·ΙΞίηυο-τ Μ ροωδέκου πή: απ”

πωπω αΙς;]ιεπ:ΗΜ:Ιε αιΒο:Μ 1

Μπα πιο ατυ·εταγο ώ: πιιιωιε ΙΜ·

οι ςαε απο να τω:Μ αποτο, ού? 1
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ΑΕΤΟ ?!!Πέ ;ξο

εμε εοπισ ά!ιει·ι: Ρ.ιιι γ νίτιο αιι

ε!ο εοτιήσιο,οοε ιιο πιοοο ἐειττιόο;

Μή :μια άοιις!ε πιο ει)! Μπιτ: τοο!ο

Με" Ηι!!εα·;ι:οο πιο! ΜΗ ε! Το,

οοιιιιοο κι Μισο πο Μάο οε ίο

ίο.Ηει νειιΠοο οΠο,ίε:Βοιμοόο !ο

οοο ο!ειιο οι: Με Αμικο ιιετε!εί·

ο!π!ε; Υ Μ; οι!ει:. Μαι!. ΡΜ:: κι

οοεττιιε;!!::ι μια ουιἐ ΐοετο.Πολ

Βοτιιο!!·ει:οι·οοιοίο, γ όσ :Μο και

ιε,Βιίοαοο!ιιιο!ε,γ ει!εετο €οί!ο,

μπιτο οσο κι! @ποιο Δε !ι!1€Γἔδ

!ίοαάΡοι.ιε πιιιεί!κπ «πιο «Μα Ρο(

Με νεεῇ·.η πιο άιιιιοΩιά!:Νι το !ο

οειΕυ.:Υο ι!ει:ο Μι εηίετιι·ϊο ε Η

πιοεπε οσε οσο Γο!ιι=γο!ι ·ρο!ει!ιι!μ

!!ε το πιο!ι!,ρ οσα! (:ι!ιε!ει,οοε .ιωισ

πιειιό:ι επι»! ίσιο , τἰειιο πιο α

τω:: ίιιιιατει;Τοει1ο!ο ιιιικ!ιει ωιο

σ:ιοτιοεοοεπι το 8ειιι!!ειο. ΜΗὶ.

νη! !ιοιιι·οοπ τισ το εοτιοπιάο, θ

Με” ιιο οοε!ειι·ειε ιο οοιιιιιιιζ!:ι.

'80τ·ντι:ι οπο:: πιο Ματσε )# ρνο

11ο::ιε οτο<ησ;ροτοτω πιο·ιιιιιω

Με ει εοιιιρο!Μοομιο το Πνοή!!

!)0ωσ Τθήιιιο-!!ει σοοοΝιιαιτΕ;

θεμίιιιι:!ο ροεο ω? Πεο:Μο ὸέ: τι!

ΜΒΜ. (Ζω: για ίογ οιε!ι!ι!ει !1 Η

Μ! ?Μοτο -ομοεοόΓο!άσά· φετε!
*ο ` βι!ιιά
Ψ'



ω Ισ .Β Ο ΤΟ ΠΠΐζ

@ΙΜ σε εΙεσσ ΕΙιτΙΙΙΙΙισσ. ?οτ

ήπια ΒσσεΗ:-Ισ ο; σ ίοπιήεπ .

Ποηγ πιο: σι1εσΙφισ Μια Ι:σΙ

ριεΗεΙσ-Ισ ι·σεισο·συεπόσ σε σ μή

. ϊσι·Ιο.σικ Ισ πιστααγ :Ι (μια μπε

Με: ίασατεΙσσε ροάσε:ησσ.Ιο &ισ-Ι

-;Ξει·Ιάσ Ν: πισω,ΜΗ εμε πιο «ΜΗ
Μ: ροτΙώσσ μη· οκσρπεΙισ,Ισἰ τσ-Ι

Ι .πιστ.ΟυλΒΙισσισι·ροιθΙ Ιωἱπιι-Ι

@ο ΜΜΜ τιμασΙσπάέσσε·σσ ρυσἶ

“ @ο στα:: σας ρσ·ΙνεΙσαρΎστοπι€

Ωω; ντισ:,8είΙσε. πι" ‹ρρτί:ᾶσ:

@Με στα:: , ω” άσωσω“Θε

.ω,ωΙΙωωσΙω ΕπΙσηΗ ·, Ιῖσσ`

@στο ωιω‹» α·Ιππωσ ω: πω» ώ

ὰΜὸΩωΙΙ0Ωἐ£Ωτἀἱιμ·ἀσρσωρσΒ
ΙΒΜΙΠΙΜΠτσ:;όΜσε σιστεε:ΜΙ Ι

ΜΙΙΙ;Ι;ΙΙΙσσε εσωσ :ΙΙΙ ;· σε; σωστο

ΧΙΙΙΜΙ0εμ%ΙΜοΙ Μπ1οσσω σσεω08

__ μια π10ϊΙτ , γ ί©ωΩΙσττο ;φ.ισ πιο

(ρ_ρμέσ άειΙ-ιπ·Ι:ΙεΙσσ :Ι φωσ Ιπ

β:Πτ(ΟΙ00εσΙό·, ρσι·συσ Γειά; ία

ωαΙΜπο ο Ισ: Μοτο» σπΙππσ·ΙΗ.

Μι Ισπ!μα_Ισε ηωΙΙΒρσσορΙσάο·

@ΜΙΝΙΜΟ ἴΦἀΙ1σὸσΙνπἰσσσσΙορ

8ιισ ΓσΙΙιμωΙΙ:Ι ΙΙ ση;ΙΙσιιΙσι· :άσπ

28Ι-Ι8:σΙ_ρσ:_εσ οσο τοσο ΙΙΙ-Πηρα

ΙΙ" Υ βΕπΙσι4,συδόα›'νΙσσε :ι πιστθ

@Η ›6-ίϊ:Ι=Ήσασμι :Ι[Ι.κΙ ασ

.;



9 :απο πιά: "‹

Βιο ππε!,Ι:Πο «Με ρἰοὸοό,ρ11εε Μ: -

σιισε,η3πευτισμ:οβ ο!) 8:Πο· τοστ.

‹ῇ πιο ριπὶο5Ρε γ ΙΙαπω-Μπωεε

Πάπα: ει 6οπιττ ὸεὶΙο=Ε!=ροΙἰσεπ0

τοπιρε εϊ:βεσΒο ρου τω" »Με Μ

ῇοε ει :στοπ άι: Με ΌπωιΒ::;!μό

@ειπε ωεπτἱετιεπ απο ταπτοιἰδ

Ρο ει Με [πιάτα νἱεῇοε οι: ε! "Πο,

τροπο εΠοε Ιςοώοι·οο απο Με

ι1ο ροΙΗτου: μου:: το! απασώπιίω

τό Μ» Η τ18τΠτΔ ο ΙοωιιἰωαΙοι,γ

παει, ροι·ηιιι: Με. Μπιβωσ ευε

ωοε τΙο ίση· πιο: 6ι·ικ:!ι.Μ Ροτηιιο

πιο ε!ατωτιο: Ρεπό όσπισεΒτπ

8ι·πι6ει 7· ΡετΓοοπω!οε ρτοκἱο

Μοεἔ τωιγοτπσεπτο φπππ!ο ΜΗ::

ιιυΒιιέΙτο:οιπ ίεαοτοσ επίετπιο

δπεΐο:,γταΪε5, ηικάσσάο ΜΗ Ια

πι€άΜιπ ΩιΙἰὸὰει εὶιιΐει · (ΜΙΑ ω·

ΜπισάαΜΜεί.ΡοτΠο: Πιτ πω:

@Ηπα ΜεεΠ€ιε αμεα ο: “Το Φιν

Μοτε.·φο ι·!ε πω! καπ ροτρΙαο

ΐεΠειπω τμιο.Γι: ραΜοο γ καιω

Μ: Μαι (Με "κι τπἱΓπι:ι διαιτα,

ΦΑ Βἰοι·ι τοι·πεε,ζίεΒοτει, ποτὶεἰει

π» εΠε εὶιιά:ιὁ όε νη(ζωι ! Ισα

ΜΜΒο,ε:πτὶΙ!ιοωΒτε,ὸο Μπα

ἴοΛΒτ:,ςυε Ησωπι (ΜΙΠο. Με!.

δ3,24,2α:Βαπσωβ Μ» Μ Δ»
:.= - 8 ' ύ Β"



«Βου νιεπεεἔμὸο “σου” ίετὶ Μ

_ 14°€2°το ΠΠΚ. . ν.

ει: πω, πιο ρσΠε: ιιι!ε!επιτε 5 επσ

σε ο! όϋΗωπο ρω ηιιἰεπ Μι: Εισ

4:δ.:0 πατατα; ΡκοπιείΒιετο κι Δωπί

έα 2 ρω ηιήεπ Με ναιιι!ο ο @ώ

απ· κι επιππτε μετα:τέέη·Βοτ ηυΕεπ

Με ἀιόο απο ώίωτΙοε ρ1ι Πω? άε:ί

ιιοΉουςπΜΒιιτϋυόσ, ςυ.ε Μ:τπ9

εΙΤε ρετόΜο ςιΙο απο πισω ρω

_·:
›

ωε!,αμο τ8_ρ41°εε:ο Η πι; ΜΜΜ

ή" Μίρεώνι όείΤε Ιοεο, απ: φ:

ραΙαΜπϊω«€πτς€ιιαεἱ ΜΗ :Με

εκχν:ιιι6ξ φ1εωΙ πω: στπρεώΙο Υ
Ιπὶετπὺτο είε! απ! Βοωβι·ο,· ο τω: Ν

Βε·ησ;Ιο ΙοοΒικι; εμφωιιόρ Μ: Ν

 

- έΙΩΒι1εταἴΔΙΓΩΪΒοεἈὺιετο, :βοά Ξ

εμ άεΙα ἱποποίὶἱὸαό,€τιιίεἀοτε άι:

ί€‹:ι·ειοε $2ου·τομΙείιι,Έεω, φάτε

ωεΙ:ι βὶιἔτοεὶει άορίεΙωιε, φα:

πω Πω ` @ιτε πο :Με Μ όσκωΙο κ

ἔσω όε.ίεαπ€το ευρ1ειιοηεο;ΒΜ Φ

Η !0 ωεςε·ιιε.εΠο γ :ιση.ε'υέω ι

€δίυε τ.:ιΙοεάεαη·εΙοαΗοτ @από Πχω Μ1·ειΤα ο πιά ΒοοεΗΜΜ,)ε μοι· Ν

00 β0ἶ3Ιἱ£ΗΓίι$ΩΪΔόι2 ψ: δέ από·

ιτΜο, και:: Ι:Μετα ικαΙιωόε εμε Ν

ιι: 741005 γ νἰἀωωϋοπαπ ω”

Ν .τα αι σο. Πε!:Εοβοέα· πταἱΙΜφἰυΩ

€α8 ιι ω.ωίβωΙωωω;Βημιε

ρυἔδ, ]



λ. (ΕΤΟ! `ΙΈΠ Β ω'

Ρώεε;Βἰέπ,εε,ε ηψδάέΌζΒόΒετε

επ21Πο ,'ημιο Γε νε τω” ρωω»

ΜοΠ&.Αιω ΜΒ!εεεπτέε:3έπωε

έεΙωτε Φ: πιἱ μια .πωσεωωπ

τἱή επο]ο.γ ἔσω” Μ.ρϋπσ_2Φω

"Με εδπ!εωι· ιΜΜοαΠωεά μη»

έα: νἰὸα; ο Με Με:: Μπι: επτά

τήίὶε ροΜΙοετει· ι έωιΙΙεικιτ τι:

ώ!ερτοιιετ.ὶὶο Φ: αἱ!ρκτὐἱι:ἰοπ κ!

ἔοἱἈτἔοΏιἱε αὐή4:,ττ0 , Ρ6τόπ ε'

εΠιιητ !; σεβ γΒόπωι ό:.:Μ ρα

@το Νεο; 8Δωτ· 1Δωδ1ποπ Μη::

ωε-Ιἀῷι;‹ε«οοωο.ιὶκἔὶ^ἑετὶΪω ηιωποΐι

ω» σΐεπτία;!πε τηεῇὶἰῖόοε, μη".

“η έκ1οητ-·άα5%οσύδΐσεο2ρω8

μεωΣοσπεύεο , φ18:ζΙιε ιΙΒΜάπ

φπα ε!ηεμ;Ε Ι'σιμεσε·μ·ιο @μεΜε

εΠοτιτάπο· (Η: . Μεσοδαπάσκ ω'

Ι)ϊότ,)άαπόσ Με;; Με Με. ν Βεβ

"Με ττηε!οιπω οοριο- φΓώ

Η πω:: ε Μπαμ· έ·Ο'πωϊέει. Τι: :με

ωο«· ,Ιειϊοι·έ @απο οι:αρπάσ ·ιΉΓει;ηία, πεί ἱπο€©τὰΩἱ2 Με ἐξ

οἴπἀὶοϊτιιρϊβἴεῖπ€ἰπΜΦ ωε!εω π'

Θε:5εειμέο:!ση· Ισ ηπα Με θα»

;ὶη.μιεε ρωα.,οε_ καθώτ εική9

δὴ πέδυἱπὲιιηε.Ρρτ ΠΙοε ίείσα

το @ πιο εΙεσισε:ό1:ΙΑιγε μή ςξεεΙ19..

φαι· :ή :1ςιιεὸωεὶ (ΜΒΡ.δΔΩ!”»Υ9

. . Δε; . αμε.»



Αεπ0 ΠΠ.-ἱ

Εοπε!ευΜΙωαθεκε :απο σ”το‹!ψ ι

πω: Γοηιιόε31Μο 0:0.ΜΙυε. μΠοε:ϊειΒοι8είΕοπωειρετα ό" ΓΑΙιιὰ ι

ε!.επίουπτο,ςπεριπο εϊοίιατΙ: ίι-›

πιο ΗΜεάάρα& μοί;κέΚάποτε

«μια παώ: !1εω·οαιΜ:1Ιο τοτήω ι

τω” όα-Μ5~ρεΠτάσ ωοτἰΒΙσ Το!! Υ

μαΙιεεωσ @αβατο ;μΒα:ικξι Ρα ι

Η τα;εϊοζέι:Ηώπσ·ΒαΒΠτου τοΙΒ ὶ

«σε ο θσβίἰομχἱΑ σει·όο!ιοωΕ” ἐ

πομπο; ΠΜΜιχ,οο ογΒε 90%” Φ

1μι·ωιοπ:ςΠωσςσιία!ω μη·φάοη :

ξωπαίμω!εώϋκδκ, Ιιιοπδώ σα» 3

πισσάΒιιέι:Μήμιτα :Με ρστημω ζ

ςσω3Ι·ρέΜάοΜάιο εμμιβω6σε:

τά ιπιι6πο.«Εί!ς>οεω1ἑςιιε;οΙφτη _

άί45κιπονΞβ>α,γωωεπςβμψΒιησ

ΗΜ·σΒοώΈαεπτΜοππψηιϋω ~

νι!ωΒιικιΜΜ αβνω.ΒΜΜΒΜ

ΑΟΩἱοῇΔςτςιμω Με 1::11ωΜ τὸὸσΐιχγὶοἰ,7›ἔςποὸὰυπ:ροτ Ω

Μεσω;Μ 90ΡϋΓιήΠο Μὶἔυξ 8148

θα εοσΓεέπέι·» διιαποστόαάρτ, :με

απίΕψ;ωΓιοφωιη ηιτὶἴετη06 Φ»

πωσ μια τσω ηιωριι611εω Ια

·ωνυέπτϋεπτε:=, μια::«ΜΜα εχω: ία

.μεττεάεΠε βι·οροδτο,γΤετ1εΒε

0ΒΒΟΜτκΒ ροϋ|ι·ς Γετηιιο ιιοωμ

·6:οιπμ«Μα Μπακ; !ι!ι!το1αι.ι94ι

..μ _ χω”



Ά(:ΤΘ ΠΠ. ;,

ἔῖζκἰζ?σεε ΗΜ: «μας Μ: ε: νουά

:ΕΒ.,Βτίο εΙτμπε Πτττου.· ΐετΙο έ ο γο

Πέωθ βάση Μ;υτ5 ά ι:Ι νΐοπο.Ι)ε

Ιω ἱ6εοτ εε ε1Ήωω· ει τοάοε Μ::

κάτσε άσΓιπ°ςὰοΙὶἀοό,_γ τι; “πτω

τέ ι:4·7η ΓΔ πὶ!π°πι :που :με κά.

Ριν:Βα άσε κή πωπω”, "Με εφε.

:ώ “με μοι· όοπ18:€ε ι·ικΒο ,Δ

ἐοπ`εϋ ΜΜΜ@οι πιἑΓ:τἄεοι·-·

ἰι,ν «Η επι:ΜΣ:Πω οσα τω

ΗΒΗ: Με· ὸςίἙΦξΗΗα ; Ιδέα: ω;

;ιώτη:Ήθιό Μετα, γ:οιιδΐ

Βάδ ΦΕ ϊῇἑῷἔ`ῷβϋἱϋϋοὸεε',είις ότι

· Η@οἐετουσε5αΣΟυ2. Με: 81%:
°ε!βηΈΤτο75,γΔώ απο:Με @τα

@ΏΒΘξξ6τω·επίεω:6ύοευΒι·ώ

°ῇθὶῖΨΦύθΒσ'ἀ€ὶϋε:°ΜσΙ.£ηο ‹ἱἰ

Ρττ4ΒΓ6 ηιΐο π: Νεά;

ἙΏΒἐῖεῇ€: ϊ ώ! π: Δ η;'ΪΜἔΒιἱἘτΡπιἐεῖπὲὅἱΙ·γ! ΉΙ:ω

@ΜεγϋΓαὰἰΔἙΟσδ.#Μἱεοπτα:νἶ- _

ἄἰέἔἶώιἰ:ἐ,ωδ8 ἔἔ-ΪϊΜ4ξ5 @ή :ΜΒ

`δί·ξο;ςι:6;:ΩΝΜΜ @ειστε,γ

πώ εαῇεταυἱΡΙᾶΠμνε ΜΜιπΒι·ρ ὶ

Μι”_ :ι °ροεο ΤΜ ατωεπι:Βει· ραπ

ΜΜ.ΜεΙ;-ΡοώωΙοτἔ μασ Ια

ῇιΙθ‹ΗΨΙαφεωίεαέςπεε!εΠεκπ

ῇὰὲζδβ ηιτοπ6ΓΜΜι·ε ώ 8τωι

ὶστᾶἐῖωὲεεΦ Σω:εεωπ= ω·
!” .ΙΡ- “ .



ΑΦΤο111υ_ _

Ι ηιιε ε: ΙΜΙΑ ην;) Μ.τοςμεΙο

- Ϊ

ξ-εσπεξε :Ντε ΨίΙΙτωθωξη:2 Σ;8|;ἔ

όΗΙετιι φωτο: μια @σε :ΑΙΜε φ.ιε ο :ΙΙΙ Μου πω οθηΙΙΙμβζ2

ΒεΓροκιάε μασ; αλλα: Πι” ΙΙοΙιΜ

:οι·ΙΙ:ΙιΙμΙο , γ _ηιιέςΜσε8«ηξε;ΡαΙΙΒΜ. (Μ. νικ στιςΙοη,Ι;ίμ

π,ηυο ΙΙ: :Ματσε ηαφΙεβζα; 89

Μπα ΑροΙ0ΙΙΙΒ μ” ΙΙΙ τΙοζφτζάρ

Δε: ωιιεΙοεμίεΙωΙΙπΙο το ωκΙδ.

ΒεΙὶηιιἰω @τη η επ Βοφμχρω

α·ιΙΙΙΙΙδ,οςυ:ΙΩαυαΙΙοτο ΙΙΙΙΙΙΙΙηΙΡΙ

«πι, ωιιοταθΙ.ΙΙΑΜΒ8 θωρώ ν· Ι

ξΙΙΙΙΙο Ι ρεΙσ ρω:.σωιΙΙ ΙΙΙςΙΙΙΙ|ξ Ι

:πωσ τα ηι·ΙΙΙΙι ταίρυ:Πε , ΕΜΜ

.ΙΙΙΙΙ: ε! ΙΙΙ.όοΙοι· επ μεΒο Ι " Ι

-€ιπ ω: .εΙΙ:ΒΙΙΙ:ΜάΙΙ ,κι _ ρ” Ι

μια ε" ττι:ωυεΙ1α`νΙΗ4¦Ιἀ· τρςΙ_

Μ» ρϊακΙπΙ, τοφΒΙ©π φ;_ξαΙΗΜ

‹ΒΙΙΙΙ Β ο Ισ πΙΙΙΙ';Μ0 εΙυβΙεΕΙΙΒκφ

 

θα Μο:: ορο ε! ὰ°ΙΘΥΙ°.4ἔΑ Ι

ΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ @σε Ι _

°ΜολδΙ εδ04ΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙ ΡΟΙ9Ι4Θε ;

8ο οι: πω Ιο οχρτΙ:ΙΙΙΙΙΙφ ΡΟΜΙξ

Με ΙσὸΙΧΙΠςΡΦΜΘΙΙΙ-Ι_ Η@μμ

ΠΜ. Βάιοι·ε , ΡΟΜΙ-ΙΝΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΒίσ

ωο‹ωο πιο@οσ€=π ημερΙΙΙΙ.·

επ ο;τεεςυαΙΙ:ΜΙΙΙετ μ; ΡΙΉΡΙΙ

Μια ηοΐο πώαΙΙΙσ ΙοίρςεΙΙΒ 3 ' :

. τ φ:



Α ε: το πιο. οι

332€ Π'ΩιΙτο τΙοουΙιΙο οτε 5.Ι31ΙΙσ)

°οε Ροή Ια νει·όεια;Ι πιο ε: οσέεΙΤο ο

Ν) 3ΒοοοιιτεΙε ποικΙΙο: Ι:οΙοι·οε,

τ6Ρ3ΜοΠ ΙΙο Η: όοΙου·, εοοΗοωμ

απο ωεΒοιθεεοσω εΙΙΙοέατό «τι

τοΙ απο εΙ ρήοεἱρΙο Ιω σκοποί.

31οο ε!ε ΙΙΙ εαοία: γ μια εοοοεω

@ΜΗ ή εΙ «:!οΙοτ ΙΙ"ω,ω ΜτΙ»

56 :ΙοΐαιΞά61 γ Μετα Ια Ιἔευσ (ΙΙΙ

ζωή @Η Δα είΙαι· Πόρτο εποε ώ

:ϊ Πείο) ρω·ω” ί] πο πω ευΙρε:. .

Η ῇ ε; σας; 7επτοΙκι ΙπεαΙιο,πο το

ιΙοοεΙο ετΙ :οι τΙαιϊσ,ΡΙΝκ ζω τοπ

€ό?οει·ο ειιΙοο δυο Ισ ωοοΙσΒετα

@Η ιοΙο:ιόο ί πο ηοΙοοι·ο Ισ ΙοΒα

ρωω πιο: άεΙ8εσο,πο Ιοι·ινήεε ο

Ια οποίο, οσε ο:: οιιιεΓΙιο Πι Μ".

Ψ Ιιοο του Ιω Παοκ ωΙΙ:ΜΙοη

:το ροΒοι·Ιο @Με ουκ ροοικΙω

το: ,ΙΙνωσ Με οΙυΙου μ1Πιι:Ιο, οσο

Με: ΙΕ! αποτο 21η:: ρεεω·ο , μ

«ΙΝΝΑ πέΙΓπωωοετε; ο Ια Ιωιού

ε" μμε μπει" εοοΔοιω ε! ρωτο

Ροκ οΙ'°ἀεΙΙ!ο:ΙεΙ=·ΙΙἰῇο,οἰ :ΙΙ Μ:: " -

Ρα· οΙτΙαΙ ροάτε;όΙ εε Γειϊοκι τ.:

2οο,οοε Π: πτεοἱωἱεο:ο πωπω

ΙΜ ρει:οπΙοιηοοοοοε Γεἔοο·ΙΔ

Μετεειτοιειπο Ιω κατω εο απο·

οπο οπο Ιο;ΙΙεωςΙςΙ ό;ΙΙι1ϊισοκο, -

' β)ΙΙ)

ο



Α οΤ Ο ΙΠΏ

ο γο Η εοοΔεωοο,ιμε πιο ο: ο

:το Μ «αθώο, Ποο Ιετυὶτο μ” (ο

οπήωπο:,γ @Κο κοπο , γ· (Μιο

πιο Μ°τε0;οι1π£σ ίοορι1 νο1ιιότπά

6ο επομι·. ο νοο:-Α χω: ο8τειάπτ ε

οπο: , Δι1οοι10-:ηΜπ 6ἰεΜο ο τ]

πωπ::ο :ο ού οοί;ποἰο στα :ιη

ίε.ΔΙ θα Γειϊοτε ,ο μ Επειτα. να·

Δω ο! νἰεοτοὸοΙ νι1]Βο Πο Μοτο

ροσοενπο ίοΙ:Μογ οι: εΠο Ιἱοτριο

τι·ειτο;οο :Με Ια εΞοώιο ροεοε εἰ

8ο άοίοοοτειποε, :οτι τοοοε μπι

! ρΙο,Ιοε :μια ειΙΖοιπε αποοιιοτο<

 

' :πο Η τιιαιοδονειοτο ρΞοε,γο2ω

τοπικ ωειοοε. ΜΜ.Νο απο ιι·ισπΦ

ιἱΠΙο οπο νο ίοἰ0 τπιοΠτο οι: ή·'

45ο: οιιοο οπο -ΜΜ Ρο το εοι·ι·δη

Ρετ πιο @πιο ΡαοοΙο. Ρα· εἰοττ@

πωπω )·1:ο!εε Ιοοι·ο: απο οι:: ω

ε!ιο Φ: ω: ΜΗ: ωοϋιο: , «με πο!

θε Η απο ου:: @Μεοι·οεἰοο. (Μ:

Νοοει γο Ια ποιο.γ.Π Η ικ:26Μ

πο» Τοπ ογὸΔ;Π οπο οποίο @ο ωὶἴ€`

Γεηιιαροοοι:ο οΜποι·οωπο: οκ

εὶιεΙΐεο. Μα!. ΝΠ μΙΒάζ οΙτοπ-`

απο:: πιο ἰπτρἱὸο ο τοἰι· το ὸἰΓειιΙ·.

[κρυο Μου Τομή ῇωπικσπο, ιν

τοι·οπ:οτο π:: Μή οε:Μτ -πτόεώ

ῇ οο ο: :ο το πποπο.6'α!. Μ" Η
Ϊ Δ - Μ ΩΜ



Αο Τ Ο ΗΠΑ ;,

άστο, τοοεο οι: αΙΙΙστ , Με τ:: γο

ω: Γει·ι:Ιι· , :ο πιο το Ιω ωαηάω·,

ιιοποΙο ρεΙαοτα Γετεΐ νΙΙοει·ι έα

'πιο Γογο.ΜεΙ. Με" Ια Με αποτε

Ιάο.Ου!.5Ι πιο 1ο Η; εωκκΙο εοιι

ο |ευΒΙ12 , οο Ια Μ: ροπΙΙΙΙο εαπ

α ἱο:εο:ἰοο.Μρἰ.Τοητο εΙἶτπκιε

ιι-Ι8ηοτ5:Ιο,ῆ απο Μια απο: Ιο

Ι μισώ: ία. @Μο ραπ απο

ΙικΙοίο ὸἱΙευΙΡο ποσοι· Ισ Κοτοπ

Ισ στ» ροίού γ πο όΙΙροοετ εΙο το

Ιεωοοει οΙ·ΓειΒοι· οι: ΙΙΒετα ὶιπετ

›ταοι:Ιου,πο α:ια8:ε «επ ιτιικΙιο,

ή το ωοτοιιὶΙΙε: ιΙε ού ρειΙΙΞιεΙο

Επτἱτπὶεοτο; Ρο νομο: ι:οικιιι·ι·Ιο

οι: ἀοε :οὐκ ει: το Ιωω,ςφω

μἱοτε εΙεΙΙοε οι·εμοεΙΙΒιοτο ραπ

τι:: (πετ ώ: ίοΙο;ποιηΙππωο οί”

€τιι αποαΙΙετο οπο εοπωΙΒο Το

Ιτι·ωΙο ο ΙιώΙοι·,γ ταιτιοΙδ ρεάέτ

οι: ροΙεΙΙ:πι Βοπ::ιε οιιιΩΙ, οπο πιο

Ε ροόΙο ίοΙ-ροεΙπιτ Μο όειίιο μι

τ:ι πώ Μοτο; ρΏτο μια τοόο Μο

σε: όσ ΜΙ” μια, οι: Ιο ροΙΤεάο

:η μεπΙου,οιιε ω :ΙΙειπΙα τοπιο

ο εε οΙἱοἰε‹Ιο οὐ εοι·ειςοπ Μοτο

Ιο οπο ο; Μπα ΡΙΑ δ' Μπα Μπι·

ο: ορο Μοικιόοι γ οοίατωοε.

Με Υ :ΑΙ σ:οίοι:οιο [είστε , ρου

ΡΙοε



Α Ο Τ Ο ΠΠ;

ΒΙοε Η Νεο Ισ σοηοεΙσπε:,π

Ισ ΙυιερΠεε ρω· εΙ «με Με άΙεΙ:

γ ιτιοίΙτω.Ιο τοο :ο Μ; τη υΙοέ

επ ωΙ εΙπω πο Νέα ΙΙΙ:Ι,έι·σώ

:Με πιΙΙ , ει: θστκμκια ΑΙσπαθ

άτι·,εο εεΙυειςοΗεάΙ;οι·,8εΙΙο τ!

να Με): , ετσωοίο δω”, @η

:εγω επέΙ ττΙΙΙσπ::Ιε ιποβΙε (η

· επ: Φωτο ΓαΙ:›ω Ι ει·οο Ιι:ΙΙΙιόοΙ

μια νετΙο :ιτοπάο,νιι Βιι=ιΙοτ;:6

Γιιετ9:ι,πΙ εείο:τςο,οο τουσ Ηετ

απο: τ:ιστωΙει ρτε:ΐοιπω μία:Ιου

ὲιΐροίιεΙοπ, εΙεΓεπΙΒοΙτυτε , σετ

Ιεσέυεμ :Με πποεΙΙετ ραπ Με

εοπτεηΙ , το‹Ιο Ιοτι:ο Ιεοποῇο Απ·

ΞεΙ ‹Ι‹:Ι εΙεΙοϋροτΠ: τοπεο εμ

πο επι τα:: Ικ:ι·ωοίο ΜΒΜ 882111

Νιιτ::ΙΙο φαι Π: εποπποιό ΙΙΙ: ΙΙ

ΔρτορΙα θέσω ςυοιπΙο Π: νΙ Ισ ε:

Με @Με «Ια Ια Έπεσα: . Ασκ ΙΙΙ

ύοτατ1τ:ηε:Ιο εΙεττΙΙ:οσΙο "κι [ώ

_ωικ:Ια (με μη” α:ΙΙΙι ;Ι ςιιεκπ

ΧΙΟ!. Υ αμκ τουτο τΙέρο Ιω Ρ ΟΙ

· ΡοεΙιὲ Μ· Ιειΐ τα εΙο νήπια: Υπό

εθοε , οσμή ΣίΙεΙ (ΙεΙεΙΙΙιπ εςΙΙΙ

νέο υπετ,γ 'ο κοιππὸ ει Ισ: 'ΜΝ

Πι υπο3τε. /Ιίε|. Νι κα: ρτε8ιππΙΙ

εΙΙΙ:,0Ι ιἔἔο υςεέΜ«ΙσεΙ ὁ: ΗΜ

ΙΙΙ €.Ι:ΙΙΙ,ΙΙι1ος] τω1τοΙ1ε ςΙ:ΜΜ

· - ι· πω

`
`

 



Α ΒΤΟ ΠΠ: δξ

νεο :μπε το πιικΜ ΓοΓρεοΒο ε·

εΙιὸ απο “ΜΗ :Με το20Πεε ο !ο

μοι· μικτη” νομου το εοπόδ

τοπ ο!ο8τε,οοε Η: πιο θέυτο ουσ

εί'εὶ ὸἰιἱεοόο!ο ΜΗ ο! :οωςοο

Η πωπω οσο οσε ΜΜΜ , ν οσο

1ο :εοΒο εὶε ΙπιΙΙοι· ε!ὶιιἰο‹ἱο.Μσβ

Μ” Μτὲ μοι· τι: οοΠεοτε Π πω.

οοΠοι· Έοετο ω ρημα οι: με ΙῖιΪτἱ

ι!οΟ'εί.Με: ΐετἐ ωοοείϊετ.γ οπο:

Μιτει5,γ ουοομιο πο Η το η:τοό:2

αι.Μά.(ΣΕ· ι:Ηιεε αποτο , άε ο·

Β:·οοοεοπέΠά. [)ΕΒο,Γοδοτο,·οοο

τοάοε Ιο ευετοόεεε:ιτιοε γ ίέ·τιΜο

οπο: , γ τοόοε ουεοεπιο:οϋΙΈα

Με: ουσ Η με:: πι” ώστε α,

οιιεοόο οπιε Ια Μιτου ‹ὶε οικο

ρΙἱυ.Ζ.ι:ι·.ΤτοΠνοεειτοο :πω ρε Μ

Βτοε.Οε|.Ηῆο [.ο:τεεωεο, Με ο

αιίΒ,γ όέπτε Με νοσ!εκἱο σου :με

ραπ; εΙΤοε εοοεΙΙοε πω: .φε ε!

οι·ο;έο Ιο «ωμε οπο Γηίαοι·ο,γ απο

όειττε Η6 τω” ρο!ιἔοε ραπ ηιιἰτω·

ΜΕ ο!οι· ε!ε Η Βοτ:ο αμκ το οικω

νο ροεο , οπο επ εΙ Βεγοι› σο [ο

Μ:ιε Μια απο Μο γο , γ πο η

σα:: τοϋ οπο μονα» ω: αντιμε

τεε ροτειω.!.ασ. Ο Πιοε :ε:ὸ:‹ἔ

Ματια νιή·:ι,οι.ιε :Με ιιο€©ἴεὶιἱω

. Ε .τε



ΆΟ Τ Ο ΠΙΐἐ

@Με «δε τοε!ο είΤο ηη: όε τοπτευἔ

'ί.ἶσἰώ. Ραεε ροτιμιο ωι1τωιππέ

:οικω ιπἰ ΙοςαὶΙΙ:ι ΜΜΜ φ1ε «ή

ΒΒε: Η την: ιιιττω μπεκπ:Πει· ει: σο4

ιβει!ο :Με ἰωροττοοεὶο : πο 'πώ

μ:ιο:]υε: :ι ἰτα ο τι: ίειΒοτε :Με 6ο

Π:: (μια Με Ιω εΠπόο , εἶ€ΧΜπε Π·

Μι μα. Με!. (Με Μ: ὸἰιιεε "τη

ΚΜ: Ρ Ο.«Ι.5είιοςει, εεεὶ εποε :στων

ιΜπο:.ΜεΙ. Πὶω:Ιο_ @σε απ: ω

Ώτοῇο εμπιόο ρτε:ϊεπτο Π: @Μη

τοϋ όο «με τυο ει” μπα. Οεωϊ.'

δοΐιοι·ει,φε πο.: :κιιεπἱε Η οτει:1ιἱΪ

μιτο (μια Η ω:ισάε$ εΓετἱυἰι· , γ

:μια ηυτερόει όο Μ :ι τοικει· ωείιι- *

;ι·α οι: αΙ τὶοιπρο άι: το Μ , επ Ια

ηι1ει!γο ν:ὲ Ισ εμε όἱιει::Πο! η

11·ειάσ σε άο πρεπει· [πο ραπ: @επι κ

?ο , ἀεὶ ειιοιΏἰΒο ροκ ωικ!ιο: |

:μια 1:ι1,ίΕι:ιοτε, καιω Με σου κι

(μια ΐοἴρεεΒιιίὶε άι: :Με ραΙοϋι·εε,τισ επε:ιτιί[Μά. Μ” πιιοσεε όεί

Με τε ὸἰτἰε,ίἱυο Ρ0τ(ιικ: Ια ΡτοΗ

::Μεά εε ειιοῇοΓει ο! ορο ογε,γ όα

ίποίει ε! φα ΙισΒΙο.|ΗεΙἰΙν. Επι το·

‹1ο Επι: τοαΜο Μου τἱεπτο,ειἴ:ἱ επ

οἱ ροε:ο Μωπευ :κή σπορ , το

απο ει: εΙ ωικ!ιο ΓιιΜτ.(Μ. δεί1Φ

το,ί'ιιΜεο ω» 9ρωοτ , Ρςη·ςιι: το

#7#



Δ Ο Τ Ο ΠΠ. δέ

.γωΠε σου ταου: ροι·φωτοο Μ.

ἰτε τοοπιποΙο Ροοετ πο σε Μο ἰ·α

γο; γ ροκ· οΠο Ροδο το τἱΒιιτοΓ:.

ΕοΙ:ΜΙιοΠα οπο (ο :ωσπου Μη

Μάϊο ερΠοοο.Μοίάθ. ΕΠ απβο

το ο: :ΜΚ (]ει;ρ11ετο.Ο:Ι.8εύοπη

το” ωοτοεο,γ Π Νεο εοο σύ ΤΠΕ·ε,

8ο απο 4:Ι Με :ΛωοςΜο, «του Μ'

τοτὸοικμ ΙσΒε Δοβειοο,γο πιο ως

το ρω» ε! Π!ἰεοο‹:ἰε πιο ὸεε-Μσ

Ιιὁ.Μὶ:οτι·οε πιω εγω Η Ιιιιοἐο-τ

πι: ροά1όο,ιπει @ο ετ:ιάο1ο_ϊτιισ

ι1Μ·ειε τοεοιιὸο‹Ιο ; νὲ :ου Πίο:.έ

ουσ: οἱ το ΜΘοΪοΒε Με ΜΕ

ττοἱ‹ὶο ρτοιιοεΙπο,οἰ ό;

μι ΜΔ απ: ριι:άο· Δ

μοΒτοωϊοε Δ · δ

ο



.Α01°ο_,·ν. `

κι

λι·Βιιακ:ιπο άσε! @Σἱιπο εξΙο; ε

Π Β/]πάΜει (ΜΜΕσω άσ ΠάαΠ

- Μ.: Ο:: ροα·Ζω ΜΗ: ΜύΙωεάο

ρυψέσ ,πωπω "απο άιωεω: Η:

8.ωωι αρ· σεβ |σαΠό ω .Σ'ευσρ›·υπἰσ

με :Κα ΜπουάΔαα ,αΜθυ.τ πωπω

ύ!απάου.·βα Ι!ε8αι· α αφ» 00: (Με

(Μα <υψώ ρω· · Ρ.αυ·,καιο ωεπ··

Δύο ό (ῖσωΐο/ὶι ωπο , σ! @ή ί:

ρωωΙαιι6:·έι· Λαμια”. .

ι..;)ι ·ί: _

@Μ Ξ)σωρο·οπ.Ραπω.0ωΙΙβ

· ΒἰΒυτοίοε τ_τσιπεε! σ

;00°όει οἴο‹:Μ Σ ο 8του

ΉιΜοπεπτο , :με κάτι

απατη εΠιτικ ὰ: Η

.ωιιεττο,δπή ΜΜΜ οίὶυοἰα_πο ή ;

ὶ επτα ι δ ε! Π8ιπρο Με "Με ά:: !4 Ν

' » Ρετὶεἰοο Βο επτεποπε ότε άουιο

! Πο ἱπειιιο ἔο εὶταὸο τ!οτιιι:ΙΜ !ο

Μ

(ΜΜο ο εμπετι γο οοπῇοτὲ,εοωο Ϊ

ειιΉρΠΗ:ετι1 ρα'ιοΜα σ» τοἀο ψ ζ

εμε ει· φάω επι εστἔςο τε δη, ό”

εκτιωΕιΠο Η «παώ Βεκτιβτο εσυτσ «

Ροάει·, γάίΠο ω" ορωτιιιτιο Μ· =

Θ" ε: απ Ει.«6Ι:ι,φι:ιοιο φπίσ :υπ

τ Ισ `



Α (:_Τ Ο ν. δ;

Ια σιιίωκΙε ‹Ιο Ισ «παοκ. Ο αφ;

ΠεΙεριέπο νοε σΙοεζτά ΜΜΜ (μια

Ισ ο·άτ:ιό εΙΙ:ὶ οποσ σΙοεοιΙο :Ιε

ικ·ο οπο' ρτΙοειρω Με εοΙΙιε. ά)

ΙετρεπτΙοο :πε·Ρο Ισ Ι)Ιειοτο ΒΙΜ

όο,εοφο σε ειρεπε·μΙΙοε τοὸοε Μ· '

Με ίεΙοοΕΙ ο. χο ι·οαιρΙετε τοεΙοε

ι·οΙε εεωτήεοτοε Μάιο: γ ρω Ιω·

2ετ.οΙ σοχο” «ο ε·ιετυοε , ω ρΙο

ότηε,ηΙ επ ρεΙ:ιοι·οε. Ροκ εΙςἔ:,τ ε

τι: Μή; ,οσε ποπ ΙΙιώτοε ΦείΙσ

ρΙεϊτο (με εΙ:· οωιπα: νΙνεσε Δ (με

τοποοποε,ο τωΙΔειοε ΜΜΜ: οπο

Ι9Χ:κή, Μνέαε,τοΙι·Ιο Ιου εΙΙοτιιέκ

ό: ΙΙ·;εεμβ ιΙε;ηεΙο Μο Φ: εε:ροΙιετ

η; ποομέεΙο Ι›οΙ:Μ Πε τευιάέξεε3

Ιοεμ.)ζιΙεΙαε ε Ιοε οΙωΙοε,γ ο Ιοε εμ

ονΙεΙ;μεεεεεοπττετΙα , Μπα: Ιπτ

γερ:Ιο,Ιιυγε Ια τουεττε Μ ιοΙππ

ΙΙε."Οοιιευτεε οι·ωτοπ το Ισ ουσ

γο Μέ εξεττωο , ουσ Ιπποτεο ει:

1ιοΐοςττε εΙΙτεεΙπο εΙΙαε τωουμε

ωωιωΔε πΙΙ οΙΙ:Ιο, δεισ τεξοδ

:Ισ Μέρ ο ΙνΙεΙΙΙσοε)ροτοοπός Π:

Ρε:τεΙυ:τ.ι η·ι:εωα› γο σου ΙΜοο εε

Π;" Η=: €οοοιΙε:ζ Ι)οι· «Ωω κΙΙιετι:

@οπο Ι«εβΙσε Με :έκ , γ 9ο: εε
ο οωεειεςτ‹ᾶἴ‹οεὸΙεοεΙ εκ ρετιοπο

Νέο φ:: οΙΙοετοτο,γ Ια οχρεοο- ο

Ν

Ε 5 εποε



Α Ο Τ Ο ΚΙΣ -

 

Πε γ οτωωωω Ποιο Ισ: Ιισ:ηξΙ

Με: Μοπω Ια νΙο3ει , εοσιο 1 Ι

οσο Μα· ίιιεΙποΙΙΙΙΙ5 αΙροΙΤει· ο”

"Δω απου ιτιαοΙΙταξΑΥοοκάο-ΞΗ

οοαΙοη_,γο το Μοτο ασεπ οσο Ιξιζ·Ι
9ο, ΙΙ νΙοο,ει Μ οιΙοιτιο οιΙΙΙο ςΙοο·-Ι

πιο ΙΙΙ οοοΙ·ω ΜΒΜ ήοΒτοάο.&Ξέ.Ι

- Ο γο πο νοο Μου , ο εκμιοΙΙει Φο
Ι (:ο€οΙΙΙο.% ΜΜΜ Η εΙΙ:Μο 5 @ιο

ΙΙΙ:ΙΙ::ντ οπο: ττεο$ρατΙσπό0 νΙθίξο

απτο ΙΙΙοοιοε.()ε!.Ι)ο ορο το Παω:

"τΙΒιια·ε 5οωρτοοἰοἔ οπο) οιΙο οτι
ςΝΙ':ΣΙ'ΙτίοΙδέο22Ρ. Υο :ο Ιο (ΙΜΕ:Ιο ταξ

ΙΙοι:ι ιΙο Ιο:οοΙοε οε πκίεΙΙο εΙέ ο

οςΙ:ΗΙτξοΙοδ ; Ιε`οιΙοΙβΙἄπ$ἰτεεἰὁἈ
”ζιοο°οοΙὲΙ‹Ια επι Ιοε @σε άοοΙοοδο

α” οοἰῶὸΡἐιοοΙΙοε ,οΙ οοΙΜό έ;

$6Ις"Ιο όοΐοιιοτΙΙΙο ροΙ·ΈΙΙ:Ιέ ω:

“τοϊιότο: ΪοιΐέΙο5 ; οιιἰοο ;εωο β

Μάο ρ0τ Ι;τωΙΙο οΙ:Μοόο Ια σὲ*
«,ρο :·ΙΙ:οεΙοε οΙοε ουν οΙ ΓιιοΙο,

,πιο ποια” οιοειιοο :οοπο @τα

@ο το νΙ‹Ιο ΜΒΜ· οτπτο ὸΙοιπ‹'ε

οι” Ισ: αΙΙΙοε,γ νοών 88Ι.ΙΙΙωπςΙΟ,

:απο ουκ? ν: .ο εαπ” οποοΗτιο:

απο ουο “ΜΙΟ οΙΙο οοικοοο ο:

μια Γι: ιπ:ιτειιιΙΙΙ.πι· οιιἱοπ το “πιο

·ιτο.Ροτο οΙΙο άοκ.πΙο , σΙΙαιο απ·

σα» εοοοιιο νὶοοοεἔ εΙΙππο ΙΙ πο

2.2:1::':$



τ Α Ο Τ|Ο-- Ν". . 6»,

πέφο: Μ5ο,ο Μμ,εμο·: όεΓόο οιν%

ὶἰό Μι ναι το απο “μι” πιο Μ:

ΜΜΜ ι·ινεζοτ ΗΜ! ορο το τω·

ιΜπε;έΕ':Ι.Η3]ο,6 Πο-τε·ΒΙα άο Βο

ω: πο σε Πἐρτε εὶ€ττ:ι ,εμε οσο

Μοτο πιο ρικ!έεω απο τεπώπ,γ οι:

:ιαταΙΙὲ Με πετἰιεε,γ οικω :Με

π:Μια γ !εοΒικι : οίεἐ εμε Μαν

Με τοη τετιΜΠ: πιω απο πιο ω?

τ«Πο.8έρ.Ροτ οιποτ :Μο , ωπΓτε·,

πιο μαπα άο αφή θα απο Ιο σοπ

τατ.θεἰ.δοωριτοτιἰο οπής3ο , οἱ χο

Με ροἀτἰο ρατοτ,πἰ ε! Ιιποστ η -

φρωνεῇοὸοςνεοτε εοοπιἱἔο όοΜη

!εί:οΙἰίὶο ογι·σε οπικοιιιΙΙοε,οσε

ΜΜε:Ποται· σύ εωοσιοάο εο

τπιιώαιτιοοΙο οσο πιοεΙιοε; άε οί

οσοι ουἰετο οιιο ίερωΙο αμκ: Π:

Με Ιιει:Ηο,οιιο οωιοικ αν” όο :ι

1ιετοΙΒοοε ροττοι11ΜάεΙ ρεουο

:Ιιο , φωτο γο τω” Με εταεοι;

ὸεΙτωοοῇο. .ΐσυφυοπἰυ. Ρεποέ

Με ΕΖοΙοΠ5ωιέ Μ! ΜΘΡ9ΝκΒ

εΠοοοε ιΠιω. ΟεωϊὶπΔ. (ΜΗ

ΙοοιιΞΙΙο , οσο μπε , ο ροττοιἰῷ

Με , φωτο το οιιἰΗετε: το οπο

π, τοόο Ιο ωΞο σε εοφ; @πιω

Μα, γ ορτοοεο!πεωοοοε , ουκ:

Μπιτ ο! μπώ οιιι:ιω ΗΠτοτυοε,

' ),τοπιε



Α Ο Ϊ Ο ν. _

7 τοιιιΒιοτι οι ί.ιοοε (γιαυτο πιο

ιιο:οιιιό:ιό @το Με νιοιοεδι οι

τιι0935 ΐ Πιιγ0τιτιοτιτο τα (ζι!)(Ξ οι!

ο οποία ρ=ιοιι:.ι.Εεωρ. Οττικοοιιι

οι: ιιοιιοΠοτ αν: οσο πιο £οτιιοι°.

(.':|.(Σιο,ιιιιο€ νικ ὸοιοτιιι το ι

Βιιιοιοεινιι ι:οιο.ιΙ οπο οι Βοοε

.κοιντι απο οπο ω” ο: οοΓι αι

οιιΪο τίταιιιιο ο οι:: ιτοι,γ ωμτιιιι

οποτε: ο Με νοιιιιιιιοι:ιιιιιεΙιιι&

ο,ιιοιιο,όο Με οσο πιο Γ.ιοοιι Επι·

Ετ, οπο ω" πιο οιιι:ιοτιοοε , οσο

τισ η· ιιιοιοτ ιιιοοιιιιοιο μια οιιιι

οιιο ντι απο οσο Π: ρ€ιοόο οσοι!

οιιιιιινιιο Ιιοοιιο ιιιοΠτοορο,οοο0

:Ηπα οτιιιοιι:ιοιιο Μ: Ετιιι·ιιο , &6

Μαι οι' 5οιορτοίιι0, τΙο οιιιιοιι ιιΕ·

πιο οοιιιιιιιτοτιοτ Ιιοιιτο, ο ιο να!"

2ἱοτιι!ο νιοι:ιιςοιιιο ντι_δ"πρ Ο

Ιιίοιι€οτο νιοΕο. '.ο «οι ΙΙοιιιι ια

πιο!! ο οοάιοιοΐο γιιιιιιτἱοιιτο ε"

Βιιιιιιι,τιιαιΒιοιι τιιιἰοτο ο τιιι οπο·

Για οοιιιο ο επι πιο μοῦ Μ· Μι

μια ιτι:Η:ι τιποτε τὶοιιο , τισ ο Φ;

ττιοιιοο Ισ 8:ιιιιιιιοιει_οιιο (με 60

οιοιιο ποτρο Μισο οτι :Μο , πι”

ιιτοΠο Με οιιιο τω: ι ο ουσ: "πιο

:οὐ ο: :ιο οοιιοοοτ οι ΜΜΜ:

Μπι απο” οπο τιιιιΒιι το τοσοι·

Διιιω

 



!
ΑΌ Τ' Ο ν” 6 ;

!οπ·ἱο,οἱ πιο!ππω! επ τεοὁἰδσἱ!:πππ$ἔ

"Με Μία ε: :θα . ε! ὸἱεο!ο πιο

ποσο απ! ο!!Δ π πιο ΓοΒιιπο πιο

πιο Μη π ι!εΠ:ι νεπκοοίο Μπιο

σ,οιιο1:οοσε!!:μφίε ί:οι:!πι εω·πΡω,

κά: 8.αππο !ποπτο,οοε οοπ Μαη ο

Μ! πιο πομπο Η! ρποποεΠο. Οι!.

@οπϋπε 8επορπποοἰο2εοο οι!!δ

ω” 2 νἱοοο!ωε ποχεοόο Με

!.πωπ ροποππο πιο οειιήσ:?δσωμ

1ο οοενοοΒο οΜεοάο , ποπποπο

νθ!θ[ΗΠΒ εε,π.πικ πιο πιο ποαπαιιπ

!0 @ο Πεκ ποοὸαΒ!ε,οπ.ποἶίἱὲεε ε!

:οποιο άι: Με ποικ:!πω πω!!! οπο:

Μοποοο.οΗει!π!επε!!ε οοΒοεπο:

ποπεποπεδο.!είοφοπ οπο· ο Οπι

!!!!οζουπιπιτορΜα_,οο τω! οπο ο

Μπε!!οπέΈ εο Νεο τοοἱόο,οοε εε

ΡΩπττἱοπορο όείεεάο ἔ γ ου:: :Με

οι!! οπο ε! ρεοαΠε επι όοο!επποοε

!!ρ:οιιεσ!ιοἔ Οι!. Ε! μποροϋπο

πιπππ«.!ω! Ωιο!ο, ε! Μάο ρωπϊευο

Μπαπποε11ο π€8ο£ἱ0 , πωπω εσο

β10 !ε πεοο!επεποορεο!ΐ: γο, Μ

Ν δοπππρποοἱο,οοε Με! απο τεΓρδ

όποιο απ! οικω Εοππιιοπω!ε!οπ :Η

απτο: ποεο!εεεποε ε; Μπι· Μο

Ε! τπεπππρο οοπεπε:ο!επ οπο Η οικω

!!!!πιπ! ή: !ο !1π:ε!ποπο οιι€δε απο

| Ρ π › Μ

π·-.'-...ι

Δ..."



π Α Π ΤΟ ν; .

ΜΗ τἱεωρό ὸἱΓεἱωιιΙο‹!ο ,γωεκ

:με εο Π: εμε ευ πιο (ΐεειιτι ηιισ

χο Γειιιὶ)ε› ΗΒετ:Η,γ :Νεο εκπομ

ὸἰιοἶπποε ά:ιτδ.επ να δώ όε βι12

Με ήιιευσε,ηυε επι ώετιιοιμε επι

ε!ε Ρεοπάο,γ γο Σακκά” νὶτήεπ

€10,φ1ει08 ει:ε!ετωο: , γ ΜΜΜ:

ρΙπετεεετἰΞειΙτεταεἰοιπεε; Μ πω. ε

κήπο :ιΙτετπ:ἰοο εΠοτι1α ε! «ΜΜΜ

ι·:ιι·:ρεπεε επ εμε ροάπι ραπ” ε!

Ματ Μο ευ Βἱειπ2 γ εΙ ;.=πο Ηπε

Βε Μ:: ε:: ΜδΒαε οΙἱπἴεἰωἔ εεΝει

6ουο,άεκε Μπι· ο τα νἱε3ει.δ:π.

Πα:: άπο:: Ιο @ ρσίΤο σου :κμ1εΠΔ ;

8εκπΠ ὸοπ2εΙΙε, όἰτὶιε :ιΙΒιιοει μι·

ΜΒΜ άε Πι Μαι , σε μη· ΠΙοε,

ΑΜ @πιο ρω· Βιβε Η , εοιπο π›ἰ π

8030 ρεπειτέα.Ο:!.εαΜ Ιοεο,:Ητε

τ:ιΓετε Ια εὅρΙεκἰοοἔ με !ο νεο ε ε

εἰ,εἱι1εςιιει·τἰο'ε πποε ω” ει! ΗΜ::

εμε 21 οΙοτ άεΠε τιεεοεἰο, πιώ· 1

πιο: ρι·εΠο εεε :θαή Ιοεο το ει.

ε πω εσυ σύ ττιικ:Ι12 τοιτάωςο. ΗΡ; Ψ

Υἰιιυπ Π:: «Με Γε Ισ εἴὶἑ. Ραπ 5ο- Υ

ΐιοικίεΒοτ.ΟΜ. @ε φἰετεε Κ»

εοΩΡαυπ Α $εωρτοιήο,γ ο (:ε!εί·

:Μα νεο πω· εει·οεδ όε «Με Μ» *

:ἰἐ‹!ο ρετεκἱΠΪπ (Με πιο είπ απο,
37 φωπόο εΠίι ε1ιπεάοε Μα παμε ώ

επι

 

ἑ



πιο ν. σε ~

οι ΜΙΟ σου !ο εΐρ:ιεΙει,ιιο·ΐο τ] ?οι

Ο.α!.' Ο όεΤιιιιιιπΙο υιοΒιι8ειιιο,

νε·εεΙοε νετιιι·,γ πιο ριιει:Ια Μια:

οσωωιω :ι πω: κι ριιοπειἔ Ο ει!

το Βιοι!ο (οικι·ιιτιιι όοιόιιό οοιιζι

νιειιετι! :με απο” απο !ηιιε αι

ετιιιιόε Με δεισ Πι τιτάωιοι , οπο

γι πιο: εΐρει·ωιιι Γιι νειιιά:,οικ ει

Βιι ότι πιἰ ι·ειιιεόιο. Ο ιιιιε πωπω

θι:ιο;, αρπομοε ιι ιο εμε οι κι.

ιιιετε,εμιο επι Πι Εισαι ὸ‹: ακα-ι.

παθει ειστε ιιΡοΐουιωόο·ει :Μια

Ο ματια πιο :οι σοι·ειοοτι:ο Β επι Βιμ

Με Γε ρειΓΠιΤΐε :Με ροεοΉ'ε όση

Ρ:ι,ιιιίΒι νὲι° ειρτιτιει·ριο γ Πο @ο

Πι ΜΒΜ, Ασια εει·ιΒο μοι εισαι

@ο εε ιιι:ιηιιέιιοΐο Μ Φ:!ιιιςιιοπ

το ειρετιιιιια επιιι:ι γ@Μι ίου·

@οψη 'κι ε! :Μο ό: Ια γα ΓιιΒΜα

ιτιι.ιεττσ€ εΓρ.ιειοΓο Ριιι·τιιιιιιο,

Φακοι οι: ιιιιιοττο , ςιιἰτιι γο εΠ':ι

οιισιοΓι αΙοοιιιιι,οιιττατιι εΗιι Μπι·

πάει ιιυείι:ι,ειι ω" Ιε:ιειιιι ειι&

Μνιάει.Ο:!ι/ΐ.Ομεε$εωρι·οιιιοΡ

άε οπο ιειιιριε σπάει ιιιιεΠ:ι·ο α

Βιο, Μαι όιθετετι Μ” τοπουε:

0 Μ; οσο ογιιιοε ιι Ριιιιιιει·ιο , γ

ιι οι κι ρι·ιωεκι ποιοι ; ὁ‹: πιο!

.πι Μαι πιο μπασο @σε Μ.

Νο



.δ ε Το ν. .

Χι» η πω. ὰ: Η: προ :ΗΜ

φ:: πο "ω ο Η ν·ίεξε (ἶεἰεἴἱἰκπή

πω :τα "τι ΐιμ.8ξήυ. Ρικ·; "ψ

τι ςωε επι τοπιο-Ά:: Μἔε:ηιιε πο!

νεα ε Ωω»,ςΜΗω οΙΒο όσ

Βμιεισο. δεξ9δ. ΦΠΑ δεπψτοπἰω

905 εωςυε ε” εικνωπάο απ

πώ,πω α::::·ε·εοΟΗΜ” Η: τι::

Σε» ;· τε;·ο,χ σε: ωετεεάσε είμ-'

ει: 3 ο ἀεὶ- κ

Δι·έπωωτο όο1$ειτο ωξο. °

Ι: Νπιέι Οι.'Εβίω α: :·.:.β έκ

` (λιἱμἔ:` το" 8,ιπάε@Μη

ΙΜΟ Πι!μΡο Ι: ρτες.<7τό ά: Ζο με

Ιε Ιω π..π2:σέάσ απ; Με!ιύω,

πωπω.: ι2ίω €/?έπ 6.ιθΖωπία

Ρ.ιτυπω ,Μάο ό.:"Α" ο Οι!

τω: άτ-[αΡΑΜε :ΦΗΡΑ δΐεω10υ·υ·

Πέο..ι ωάι παω» Ωραια υπ πω·

Ι:,εφτώσπεϋεπέυ|ο δω:2αΜί0.

.Ευ/ίπ Η Μή.: ():ΙαΐίπΔ Η ιίψ

:Με ε :Μο ἰο π:8ο:ΜΙυ,, :κι σου·

ιἰοπ 1: Μ:|ιἔκ:ι κ, άε/2:κά:άσ ό:

Πάφο , υωμπιβ σύ.: ή σαι

α!Ζισ Ραπ::οπο.

θα:



2 , Α ε Τ Ο Η.. 6?

Πάω . Πε|:ζΐ.ΡΜ·πεπ.δ6"Ρ,'ω

να: (Ηπα Γεϊποτε Υ ΙΜ·

ὅτε ΜΗ έ· Οε!.0 Ιω Γε·

Μ” @ΙΙΙ-Πεμ χειρι εἴ

τεε 2 ΟικιΙ· οικω 4ιπο.-- '

Ϊὸοι ΙΙΙε Ι;; ω” Ικ:ταποτ

Ϊ; ΜεΙ'ΙΙ3ω, μου μια Κα; ΜΜΜ

ευη ῇ_ ρΙΙΒμειε ει. Ια νΙεΙο ο), ω

ρυεΙἔο-ΙῖιἱνΙ‹!α Μ. μιΒΙετα ρω τι!

€εταΙςΙε 2· (ζω ωιΙΒει· ΙΙΙωω ο:

νΙδ,επ πιω εΙττ°εςβωτδτ€οτε φωσ

Ημερα: επι τοτιωΙ°Ιο ο ρειΙΙεΙΙ: ,ΠΕ

Ι;Ισπ8μω ἔ "Δω ιοεΙειε Ιω να::

Με ἀε-ιπἰ·ευεκρο ψ:- Ι”απ8"9 ε ΙΜ

ΙΙΙόσ :ΙΞενο-ροτ οποιοι· μπώ 801

τσ-άαι·Ι:ιεΠε π Ξ:ο-ταγεΙο γ_νἰοῇο.

Ρ". Τα άΙτω Ισ κι: νο, επτα: ω!

γ· Ι:οΙΙ ΙεεΒιφε·ΓΕιΙ›Ιὁ‹ἱΒοε ν” είπα

Ισπ,πιεε ΜεΠω το εΙρι:το :ο Ισ Ει

γα;τοεΙο μετα τἰ,γ πατκκΙο @εε @πιο

Ριτε‹ἑω Μι· ρ:Ιττ::ρεΙοεϋπ ηιιἱε

κ: κι νΙεΙ:Ι,τιι Με [ΜΜΜ ο "ή να·

:Ιοόετού:ειππΙ ειπε) Ιοε:ο; πιο Ισ:

@πάω Ια ραΙΙΙΙ:το , δοωρτοπἱο,

Υ να” εοφο πο· ηυἰει·ε [κών

(Μετα , ροι·εΙυε εε αΙΙΙΙΙπω

δ`σω.(:αΙΙΙι ΙΙοαπϋπο εΙεΙεΙΡετεκΙο,

4 <υ==



Α ί: το νι. -

οιιε πε ππιεπειπεί)ιι!!!!ο Η τε οι!!

88Ι.Μ81!ΓΕ πιιιιι,οιι!ιπειι!ει ει: πι·

:οπι,ο :ΟΜΕ οι: ε!Ριιόπι γ πιο·

πιε.Ρ.πω.”Γεπιι!ι!ο.πιπ!ο Με! ε! ά!δο

_?!ι!ο ωιι.ο ιικοοεε!ο, πιο ίε μια!π!

και ευ! Π:: μια) Π: !επιι;_ν!!!!`

ουεππία μου!!! @απο οιιε ΜΒΜ

!ε ρπε!!ο:Ϊ‹ιο ε: :Μάιο Γε ν!:!πι,!!!

α) ε!-!Η:Μο:ι!ε ππια!ι·πιπ· ι!ε!ΐο: 4·

οιοτε:..Πο!ιἔ!”Ρ:ιὸ:ι5ἴεΒοπ,ο εμέ!

εΓριά6 ππιπ!!:ι ππιπιπε ο ω: επιεπι!!·

@πιω :οπι€επι πι!!! πε οιι!επε π 9!!!

γι: Ε: :Μι πε οιιἱεπο πω· πιο ω!

ο: εο3".ι»ω οι;;; τι-;!”ζο ό:: #°

πω! ω οσε 6! πιο: ιιιιι:ι:.Οι|. Β!!!

πι: ε!ρεπεπιε:, Γειϊοποέ(Μ. Με!!

Π: οπου οε·ι!π,ριπε: οιιεε!.ι Με!

πιο !πι ριπ-επεπι πιστα πι! τοππιπόπω!

ποτε: πι:: πεε!!ιππ:: :ι πι! εοπι ε!!!

θ” πω: , ουσ ο οπο: :ου Με,

!ιποωε!ο.Ρω·. Ξειπιρποπιιο , σ:ο!ε·

τικ ε!!.ι οσοι , οσε πιο !ο ρππει!0

!ιι€π!!;ΘΠεοΧΑ·;!ει Με !ει ΐειγιι.&ππψ·

ετ1!!ειπ8$ Ρπιπο!πι: , ο ε;_!ιεπτε Μ

ε άεπιθιε εοπι ε! ο!ε!ι!ο , οιπε οπο!!!

τοι.!ετιπιόο Π: νε!!!άο !ιειε !ι!0!!ι

οι: :: πἰεπιε όε!!ο πιεεε!:!όπιο! κ”

ε! Μπι! άε @Με απο ι!ε π!!!

' [ε ππ!!ε:Ρομ ΥΔι1τι νία:: σου!!!

(Με
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ι:ιιιιτο:γ εΠα ρ!.1Σε1ν!ε]:ι οιιεττἰιι ειι

νο ι!!ο, ροκ ιτε: μπω , ε!.εΓεε!ιιιι·

το‹!ο ε! ρεΙο τιιαΙο,οιιοιιτο ειι ει:

@ΜΒΜ Μο! :ιο Ιω ροάιιΙο πιο.

άι·ει·..5'σω.Τοάο εδο ε; Ιο οιιε τε

ι:ο!!!Βο ἔ γ ε! εοιιοε!ιιι!επτο ο Με

ιιιΔε!εε,ο !ο ῆ τεειιοέΡ.υ·. Βιέ Πι

Ϊτ!!°ὲ κά! τω!! γ ρε!ε,οει·σιιο το

οι: μια Για ρτοοεε!ιο. Σκορ. Νο
ιἱειιε :και τικ!ιιι Πω Πει· εοε!!ε!οἔ ο 1

!!ηρετο ι!ειιιιΙιι Βιιιι!ε !ιιι οπο”

όεε,ιηι.ιε ι!:Τριιει οιτόιιιἱ Με οιιεΐ

"πρ ειι στο! ριΞιο οσε .εοιιοεἱὁ.

Παἰ.ἴ)ἱει·ιε:ροι· !)!οα!ειΐιοιμοοε

!Ν2Μεοικιο εοει·ιι!!εή ποιο νε!

τ!ιΙάι (με οπο; ι!ε ειιΙΈι ε!!ειια2

ο·ιε πιο τε ιιιο!!το ει! οιἱιιεἰρἱοἔ

():!.Αοοε!!:ι ε:ιτ:ι,Γεοοιτουε Με· -

Ιειι!οε Ι:ι·ιιι.ιοι τοπικ ιιιο!!ιοι· οσο

"Νοε ή !ειοεπιι Ιιιισειι(!ειε Βιιττ0«

τοι: επ εΙ :οίοεΙα εμε Με ιιιοτιτε

ία ριιεττ:05 ι:οτιται Ισ: Ωι!οιιειοε ο

Βιιιε!ιο Ιω οοιιειιἐ.ΟΔΙ. Υ ιι ΜΒ;

!!ειο:ιε !”ει!ιαΙε: ο!ε ίαΙιιι!2 μπε :μια

!ει Γετ!:ιι·ι τιιοι·τε!εε ἔ πο μοι· Ε!θτυ

το Ια ιιι!ΐοια πιιιεπε , εμε αφιε

Ι!ι :ι!!ιιΙο τω! ει: τι! ειι!ο «.!εΠε

ού ωι·ιιιειιτο , (μια εε πι:ιγοι , Υ

ι!ιιε!ε οι:ιειδιω!ση Ε!!οε ίοιιΕοε

!ϊ



Α([ΤΟ Χ”.

Πει·οευΜΤωωεΙε "ή εππο2φί

εε οθοἔ πο :ΗΜΜΗ ΗοωΒτο ίικ

Ϊτἱπιἰετπο μπα οὶτ Ισ (με Πέμ

Ι1Μεΐσσόο ΦΡΩΝη. Υ ειπε αι!Έ

Ϊο $εωρι·οωο2 βιιεεζί τίιιείὶνο έ?

ΗΜ τε ογο τὲώΒὶἔ το εαίὶἰξζετἔΐ
τἱνςοωοε ττή..Ωω.Α Ο πωΜ`ωοΞς.?

Η αΒτεἴε,ῆ το Ιιοϋϊο: οι ό:αίποΐάδ

ΜΜΜ·γο ο 11έτ18ι100 σΈεωο

τίπτο!ει·οΜε ρ€ίὶἑΙεικώ χ πωπω!

το ::οπΓπωε 3Η:ιοΓο , επΐἱσἰὸἰοίο,

ἐιπεΙὸἰιο,τοὸΔ εΠο εε Μ: ιιπιΞΡωὁῆ

του (ΜείΗτκι :γ εοοπήΒο “μ”

τ:οπεεττοάοΐνεΕε «Η φαι .ε πωσ

νοτιτοτε. Οια!. δἐ απο ηιπει·εε τεί

επι γ Γείιοτ:ι ›πιἰει,‹μ›ε όείείυει·ε,γ

να” σύ :πήπιει εουόεισμΜ ο ρετ

Ρεποε ροοο,ομπάοΙ ΜΗ; ·εοίο5,

αττἰίἔωπκ Βτειιεωστπε Μο ἐπι

ι1ο Βι1εο Πισω άεπωωπ επωάσ

  

Ίο:γ Μ ετιι4Ια γ Π8ιπσίΔ @πωσ

ἐκ: εφε! @Μάι :υ8ε!ὶεο γ επειτα

όση μια τοόό εε πω: ΗΜ! (Η

οάιο αωε-Βέσωστ:Οο!. !.π στα:

χοτ ΒΙω·π φιε ο! ίσετε:ο οδεδο

@Η α6εῇο Π: άέ,ε Η φαει! Με :Μ

“ω” ά6ιιοπ £ωἱτοτ ,α , ηικ το

όαε Με εοΐεε ρω «Με τ‹›εεωω αδ·

πάθω ει: πτήοι· «Η 1ο (ΡΜ [σα.

.Βεβ



ι Α Ο Τ Ο νι. 6ο

  

Βάι: 81°ιατι€1°2 πιο Με οιιιάο :ου

Με ω”κά” ι·ποιιο:,γ οΓοιιιιι:ιε

είε ΜεΙιβεει,ιοόο Πι ιι80τ καιρο

:σιιιιοττιοιο αι πιιοι,ίιι ιι·ει οτι ιιιἰ

Βόιισιοι·ε, Το ειει:ειοι·ιιιιιΞειιτο επι

ι”οΓειοεο,ι:ιιιεε ει :με ριειιίειε @κι

Πιο :Πιο ιο γκρ £οΙειιιιιιι , ιι (Με

το όσον” οι: (ιι ιιιει·ω:ιτιιιειιτο

πιο8τιιδοετιιειιτε εςειιιιτςιοιιείὶε,

Πιιο ει οι:Ιειιώιι· (ο Μια έ 'Γιιίι·ιι· Τα

ιιεεἱειειιτοέ ει Γι:: ειΓειιόο οσε ιο αιι

ίειιειοέ οι Μισο επι :κι πιιιιιτοΙοιέ

Βοιρειἔ Ιοιἀεἴνιοιἔ Με Μωαβ

Ριε€ιοε γ άοΓάειιεε , ουσ κοπεί:

ιιιιιι ιιιιιιεΙΙειε οτι Ίοε ριιιιειριοε

πιο Π” ιοτιιιετιιιιιοιιτοι (Με εισιοιζ

ρω αμκ Τσε άειιιιιοι επι πι” το

«και Πι όιι:|ιιιιι ,«μιο οι @οι "Με

Φιιιιι:ι·οο ραπ ιιειοΙ:ιτι , γ Η Μή πο ο

Μάϊο , τιιιιΒιιοιι άιίει·οιιειιι αυτια

επτα: Με ριιοιιαιι ο ιο :ιπιοτι ο Με

€Γεοιιάιο:ιε οοιιιοΙΙιιι,Π ιοάιιιιιι

ιΜΤοιιΠ ,πιο οιιιι:ιάο οι: Πι οτι

ιικι· κοιιοι·ισιιοιιτο, αι νὶοιιὸο δι

άι 8]Βιιιι0 ειδ Μισο”, Με ειιιιιιοε

μισο Διοτι ιιοι·ειΓοάοε , γ ειπε οποι

Με ειο νιιισειιιοΒοι 6ο ειιιιοι,ροι·

. Πι ιιοιιιιΠιάιιό ιιιιιοΡιι:ιιι νατω

ειι:ιιοι· , κι Ιοίξεεεειο ΗΜ.

= να



Ά Ο ΤΟ Ή:

υπ ωρο:ΙΙ›Ιε άεΙνΙο, νη εοπίΙσπ

εηἰωο , Υ :Μο ρι·οροΠτο , ν

ραΙΙΙΙ:τοε :Ιἔτἰοε,ηιιε Ι.: ρτορΞα Ιδ

ειπα Το ωΙιτ:ιοΙΙΙο εΙεΙ @πω (ΙΜ

πιἱετιεο Γαγο,φ1: Ια Μισο ίοι·;ή

ίειακ·επα σουίοΙΙω· εΙ εδτωνΙο έ;

Ισ αμκ Ποιπσ;ωΙει φ:: μα: 9ιΙ6ΙΙΙΙ

σ:ΙεΙωπΓω γ τουΒ:ιε π:ροΙο πύο

ττετε τε απιτεω ὲ ρω· οιαδΙο ε! ΜΙ

Ι £εΙΤοὸε π1ΙΜΒΙ6, γ Ια αιοΙ.Ι (ΜΙ

τιιμο ρω: επτα , ΩΙιε (μια εΙ ίπ

(Ισ Ια ποιου ?σε ω” Ιπι1ευο.Ού.

ΑΒοω ΙΕίιοπ φε στο Ιω (Μ:

ΙΕΒιπο ροτ:ι φα: Με Ήρα” ω:

:Με Ιοε τΞεοτεε ‹Ιε ΙΙΙ τεΐρι1είΙ:,&

ςΜτιπο πιοπό:ιτεε,γ ωπιοφῶ

Ι85,911ε γο εΙὶωὲ εταιιο:μ π;

“μοβ εΙ εοταςου, γα @Ιώβ Μ

ρεΜετιήεπτο, γε τεε:ΙΒευ Με #43·

04150· τε4:οϋι·οο Πι μ:αΙΜ.α :Ιο θ"

8το,γει Με ρει:εΙΙάο4:εωοι·,μ τω·

8ο ε @Με.$υϋεωοε Η ωωιΙ:Μ·

:τΙΒε:εο·ωἰ εσωστεΐωσ «ΗΜ Μ

0Χτεκιἴ0 Ισ @αφή Μ: ίεΙΙΙΙΙΙο Ι:ΙΙΙΙΙ

ωα.(7ε!εβ. δυΕπιπποε ίείις:ι·. ΕΙΡ·

ο". Ο Πισω ΜΜπ ,εμε τοεΙΙΙΙΙ

@Και εΙΙο Ιοεοροι· Μ” ‹Ιο ΜΗ

ίοττοε μι: τα ροάει· ΙΒΝ-Μ· 8 (α μα· Ι

απο: ααα ε:ΙΞΙΙΏε Φ: ΒοΣο,γ Μ
-.·-ο-Ι -ς.Βι .› η



- Α Π Τ Ο . νι. 7ο

¦εᾶυΒτἰτΙε ΜΗ ΐεει·ετο: όε Το Π·

Μπογ ὸεἴνιιτἐοὸο ερ:τἰιο·, ροκ

ν:εΒιιΉιοτ ρ τοἴροτκ!σ Με να

τα ςαὸσ εοίο , Πο φ:ε εΠὸ Επε

#ςιπε ηιιἰεπΙε μπώ: ὸεπἰτ,ηιπο

β ρτοΉπο: ΡΜ: Μειτκὶοη: 9ο ἀε

αιΞω;άο , ηπα: πω; Η ν:τωσ:ζ

Μἱτ€ι Ρεΐιστο ςυε Η:;Μει·

ετπςξζοτώεπο ,*κοιπο Π: νἰωσ

οη:ιεσμώο «Η ἑΙὶτ ΙΟ)‹μ1ε°ἱμι; Μ

:Μο φιέ'τίι @το ΗὶῖἰἔέυἐἰΜ ό: ”

Ρατι:οό© ΜΗ :Ήε58· "ή ?σε ξ·ίΐεΒο

Η (Μ ώὶΪὅΑΉοὶΠι π; ἴἑ.°ἶ2Πτἱ+

Μ! Ρα “Θ;ε?ιεε ·, τω” , γ Μάη;

Με ίὲΐτβω 0, εμε ιὶε Νό:ΗΜέ

ςιδἰετό εΓακΗωτέ το ίυεΒ6` τ'ό

Βιιο!!.τ, γ όξυοϊε_Ιυε8ο ΙαέέΜο ε!6_

Ή8πιτ.πάσ ιβιέ]:οε.°Ο''α!0ΐ. ‹ 'νότ1·Ε
Μ να ροεο θέ ΗΪΙΔἄὸῇεἱ:Π @ΟΦ /

Νοέμ) ω*Μ" «κκ ᾶἐ: ΉέΞδτ'ει εΙο
[Β €ἱὶἐὰὸ Πει Πὶοε Μι ΡΙΔΔιὶΒο επι

Με ΧΙΟ ά Ἀ;ΡμΠ3·ωηεγοτεε.

6“#_(έ- ΈπόΓετέ ε!ε ευετρο ακι

(ΜΜ @απο πο ε!ε ΒοιπιἐΙεω , πιο

Έεί,ωΔο,οο ὸε ΒεπΞε γ &(6τε

σο” ›Ποιὶ€ ΙΞπ:η2,0 . Πο ώ Μ·

ΜΜΜ" απο ωεΗΦἰιιιἰἔτο, οι:: απ:

Ψἱ=ευ‹3,οο ε” ΙιοϋΙα.Ρωπη. Ή.

ω«Με εεϊειιοπε8 ώ Ρεῖὡὸο› Σ"



Α Ο Τ Ο Έ”.

Η άοΓσοηοΜτω Γι” Βειάεβδ89»

πυπερ ‹Η Μουσε ‹ὶε όοιε : Πετυ

ρτε ςίὶ:ἱ Μάιο τεἱοκ Φ: ΜΦόίο

όΕε:ειιεπτο , ωοιπε , Βεωρτοτιὶο

φπα εΠεἱε·ὸοεΙ›ειιατε‹!ο ογδάοΜΔ

ε! ἱοειιτειε,γ α Με ωεητἰτπε.Ἡδ”εΜἔ

Ο ττιστιὸὶιὶἔτε νεοειπσ›ί`ο,ροτηω

τεστ” Με ονεμε ο Ισ εφε τοβίω

Με άο1ηευηόομεε σεμισηέΙ:οε

 

$ ΪετρὶοτιτΉηιιεὶΙειεγρ Ιρ._γ_οιρόει

ὲοεοξγ9ὸρε.ἔ @ο Ϊςεἴοχτοΐ [ετ (Η

ειπαμε? :Με εειιρετεεμ,- ειιιοφ1

πκπιπαε ,ε Με :φάμε εεως_ίειτΕΒΘΡ

ώ Βευέι.Π6!.Ο Με ΐςΒ6_ίοο!3Μ

Χήεξερμιτ ὸκΜ ε· Με ΓοΗειτιιὸοϋτω6ο,ηυε σε £.@αι€Ωςατ1ό0·]9]

χνςπἀετ, ε· ροσά_όο ρτε€ὶσΗΣΙ-;@ο,Εο`ι:Ϊ(ει -εττ_πό-ε·ς_όε: Μ εΠΡή

διατη.εεΙ:Μ$ΞεςΔ ηι36 ΒιεΠε ε «ΑΙΜ

τω» ἱιςςημίιεα-ἴιιχοἐπἴετωαεγΜ

πω ἱέ Ρι1εΙΤε ηε·σείΐατεο Μ.ιίεπτΜ·

« ίε,3εεό εεε Με Ιιιωτ έ `Μωα›ωρε

το (ΙΜΟ Ιο°ευὶτ1ἰεΠὲ.ΟΔλ Ο' 80,0

Πο ρετ,ὸ ίίοεζιιΙ:ετ 0ροτΕυπ1Μ8Φ

ὁ σροποπο κιειπρο , ὁ η”ιεἰ€0 ευ

τυωοτε ΜΗ ΜΜΜ όο με ιο4ητο

εϋειιεΙπαπόο εμε ΙιοΒΙετἰε ΙΒΝ 2·

εμπε:Πα ε" ςιυεπ Πιοε απ» εκτκ'

πκιάαε ει·.ιειαε ριιίο.Ο:Ι.ΠεβδΒο

ο
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Ιο ιπἱ οποιο όιπεἔη ιποιοιιιοο

με Γι.τετιι: νι!!ο μοι ποιου σιμι

ει·οε ουσ τἰοιι ε,Ιῖ Πιο; οο!ο πιο·

στο το. Ροκ». δι!Βοιοι: ο Βιετιι

?επι ρι·οιιιο,γε πο ε!!ιζο :πάει , ε!!

ικ!ιειτο!ο τοε!ο. 8ι εί!ο ρωιΔο

Με πω! οικω πο ιπιάιεΠΕ εσυ ε! μέ

ισσιοι·ιτο ηιιοιποε ριιίΤοι η οφ ει

μιι ο αιΓ.ι ι!ε Με!ιοοιω £ΟΠΕΕΠΜ

Ποσο οτι Γιι8ε!!ο, γ ι:οιιί!όει·ιιίΤο

:οαιο ΦΗΜΗ ειι!πιέι!ο ο! !ιι!ιιι!ο,

κιι!ο ο!Ψειττιι.!ο ρυιε!!ο,γ σωρο

!ο :το ο!!3ι:ε! πιο οποιοι: σοοίε

κι Με «πιο πιο ΐ:ι!οοιιο!οε,ουαρί

:οι €ΙΙΒΜΐ08 οι: ()ο!ε!!!ικι. Οιιί,

αχ: σε ο!!ο ιτιοςοιἔ ο!!ογ γο ε!)

σκ Μπι! ›ιπειπο εμε: πιο να κι νἰ

ι!ιι,γ νοίοττοε οι !›ιιιΙωε, :απο

ίο!εἰι,ροι· !πιπειισιο Π1:Ι!ει ο!πιι γ

εοο5ο2Ροἴ πι! ποιοι ουσ ειι!!ε!ε,

Μ0ιικιε οι· Με κι· εοο ΜΗ !είιο

Γει!ειζιιη Πι !3ι1εικι σιιι€ωιω.υι

Μιοτιι,οιιιε !ιιιι!!εοι·οοι:!ο τι: ν!!

τεΐο1ΜΟά. ΒΡ€ι!20 Γι οι” :απο

8!!ει·αειοο ι!ε· ρ!ιηιει· μια φαι!.

ψήι:ι·ιιιιο πιο Μονο απ: !ο ιστιο

Ω!ει:ι_εοο! το!!ι·ο.Ω'α[Αοτει !ο το

€ι!›ο 70,φΙ:Π1Ε0 "Με (μέ ειπε Η

τοιιιοιιφ!αιια ει! ιπισεεο. Βοπιιι

° οικο



Ά Ο Τ Ο ν::

όεεετΙ:.ιε εοτι Ια ιιοικό:ιό Ιι·κομιιΙ

τ:ι.6'οΙοβ.Αιιτεε πιε (Πο απ” οΕη

2ΙΙΙι ο Ιι:ΙΌΙ:1τ Ιο ειπε ειιΙΙΙε , νέτπιέ

ΜΙ:: :πιο εΙΙΙι,εΙΙιτΙ πιἰε επιττεΒοη

ιΙΙιεΙε επι ειιιΙιει:ειοΙει εοπιο ρεπε

υπαιιιιο-ροι· να: ρεΙειΒτει ιΙε ΙΙΙ

Ικα ΙΞιΙΙό-ε επ Μπιτ τησ μια

Μπιτ "πω @κι ὸοΙοι·. Υ Ε!»

τιιο`ῖεΙΙε εΙΙιιιιιείΙε ίιιΙρειιΙα πι·

ωεεεωε , εΓροιιτεόα όεΙ εικοσι

ττιεπΙΙιεεζ εΙειιι:Ιιετιόο ΙιαΙΙΙι νὰ

ηίιΙετι ροι:ΙΙΑ Η:: εΙ εμε πει 'και πι:

σεΙεΙό:ιόιΙε Το ΡειΙεΙ5πι Ρειιιιιιο,οι

ηιιΙετι Ρι1:ΙΙεΙΙε Ειπε: Πι Ιεπειιιι=

το τιοαιΙιτατιάσ τιι.ιιοιι·ΙΙπε, ετοΙΙΙ

ιιιΙε ρειΙΙιΙικιι,γ εΙιοΙε αι Ισ Μπα

ναι ενω ΡειΙω:ιάει , εοωο ειιιΙσι

τοΙ:ι εΙε 8τειι άριστο ΙιιιιιΙείΙε Η

σ3Ιο,εΙΙΖΙειι:Ιο,ςιιεεεΠΜε στι Μ

ι Με , γ απ: ειιιΙαιΙΙε όεΙεκιτε,Ιιω;

τ.μ1€1°Ι8 Μια ο Με ΙετιιΙεΙοτει "ΙΙ

(Μαιο: «Ιε :οἱ ροΙΙιΙπιει·Ια , :επι

ιιΙίι‹Ιο τιιΙ οΙΈιάΙο, ΙΙαπωτι6οσιε Ν]

εΙιΙιετει,ειΙεεΙιιιεισ,νΙεΙ:ΙΙιΙΙ%ωΙ

Ισιιὸο, ιιι.ιΙΙιεεΙιοπι , γ απ” ΜΙ

:Με ἰἔτι0πιἱτιἱοΙ05 ιιοπιΙατεΜοΙΙΙ

:υγεια ιΙωΙοε εΠοτιιεκιιι ο Ισε0Ι·Ι

Με εΙε ωκιιι, γ επιρο: ιΙεΙΙο ΜΙ

εισιιεμε:ιαιιειιτοι γ ιΙεΙιιιαΜ

 



! ΑΟΤ!) Ή; γ::

;!! το!!αετοε, γ οΓραπτοε , τοτ!πι·

: εΙ!”επτ!άο,ου!!εοόο!ε !!κ:ττο

απο !οε ω!εω!ποε το6!οε :ο πιο

πτε,γ ο οπο, ΜΜΜ ω: αουε!!ο

Μάο !!ει:!π (με ε! Γοο!ε!ο οκ: τι;

:τιποτε !ο τοεὸ', τειοι··ι!ειπ!ο ε!

ιετρο , Με πωπω εο:!:ιιιψιώε,

:πιο ου!ειι Γε ι!οΓοίρει·οπ , οσο

ατεε!ει ὅ' Με άείε!ρετεςαιιο,ω!τίι

ο σου Ιω ογο: ο τοι!ειε ρει·τεε, ο·

1σεατ1τ!ο ω!! Με ρω ε! Γιι:!ο

σα” γο ο τοόο ε!!οΑττζτιτοοα

σ,ευοοΒ!άο,αι!!Μο οπιιγ εσω

ι:οτι Πι ΐετοι!ε!α:!, πή:οττο οπο:

α!φωπα,ωοε γο πιο ο!εεπιιιο,

γαμο πιο; ααα εΠαι1ει ε! τω·

Με γ Γι! εογ.ε!!ι: οποειπτετωπο

28!!αυ:ι Νοε! εΓριικοο!οίο π'

Με!! Π! Μ! , γο πο άσκοπα Με

ω!ειπ!ἰἔτο: οί!αι· ΥοΒοε, η! οε:!ο

χ: !!0ττ!!ιοετο :με τοπιο τ!επιρο

Με Μο” !ο ά!::!πο. Παζ/λ ΕΙΤο

πο!! !εϊιοτε τπω!ι·ο,ουε γο Μ το

!!!!!το οι! ω! γαμώ ω!οιπι·οε το

!!τιι:!πο,γ πιο Ιω !κι!!α!ο ε!!Γου!ρο

!!”1εωι ἔιιείΤωιὶ εοοιιεοἱωτε :ο ο

!!κ:!ο ά!ε!ιο ία ει1οι·Ξεί!ε, ο! εοΙο

Μ!!! , Πτι οι:εόπ τεττ!!·›!ε ΓοΓρε

Μ! 4!: ει: οεφΜο,Ρο:ο εοπο:ιω

α!



Α Ο Τ Ο ντ.

το :Μάιο ίερετ,οιιο το το‹!ο Με

μπαρ: πω: οπο ωιεεεη οιιετσ·

πω Πι τεΓρυεΠε τ!! ρι·οοο!!!τεί

τετρτοοετ!!ε .του τ!επτρο τι: π·

ρ!!τε.(ξιε Με: !ιεεἰε εεριο!!ε Τ!!!

εε Αόο!εί!:ω:υγε τετρε Μποστ!!

ντιπ! Το ρετὸἱοτε,!ε οτι!!! τω! ε!ίετ

επτα σ!τ: Γρ Πο ρτουίτε!ο !ε τεστ:

το ω: Πι ν!τ!ο πιετ!όο , γ ότε τω!

!τήοτ τω: τεοἱε. Υε στο !ο η!!!

Ω: ο!:.;.: , οσε ε! βρειτε Βετο τα

Με Μπορω ε: πω; ερτο ρετε !εσ

ρτείτε: εευτε!ε:,οοε ε! τ!ο Με να·

ι·οοε:.Ο:|.Ουε,ίεΒοτ 2 :Με φα

 

τι: ρω!! οτε Με! τ!!! πιιιο!ε:,γ γ ει!!!

- !ε ρε!ε!στε·οοετ!ε!!ε οικτ!ε στ!

νικ οτετιοτι οπο ίεΒ!ε του!!

“τ!ωοτε ρετε ε!!εε. .Ο οπο!

υ!!!οΓε εί!ικ!ε ! ο ΠοΒο!ει·ωυετή

τη Γι: οδκ:!ο ! ο σειιτε!οΓε !κ·ω!υφ

επε!ει!οε ρτεί!ε!ο τ!!Γττετε το Μ!!!

ίεεε::; εμε! Μπρικ! ΓοΓο ΜΜΜ

ε ρεο!ετ του ε!τε ττιεοοτε τ!τ πως

τ.!τοΐ Πε άστο στο Η οιποθτεθ·!

ε!εά ε!σετιςετε εοτιο!!οτ ρε!!εάο1

Βρειτε γ Ι)τόο,οο ττεοε!ετε τω!!!

 

' νεοι” ρετε εττεετε! εκποτ τ!υ!!!!

!ιήο ε Πωσ, !ιειἱειπ!ο τοτυετ!

€υρτά0 Αίσεοε!ε τιποτε μια! !!

τ ΕΠΑ



Α Ο Τ Ο νι. γ?

ειιΒαΐιαι· , ατι:εε μοι· ειιἱται· ρτ6Ή

πιω ριιίίεια α τι ροι·αιιεάιαπετα .

Ασια ὸογ ρω Μαι εαιρΙειιάα ιιιἱ

ισιιει·ιε ριιεΗα επι Με: ιιιαιιιο: : γ

ετεετε·,εμιε Η τοι άεΓεο πο !ιιιιιιε4

τε ει:εδ)το ααα! ειιιει·ι·ια, ασε τισ Η:

ΡικΙο οϋι·αι πια: ΓειεΔιιιι πατατα ει:

και Γαι1ιιό. @αερα ραι·εεε πιοςοαέ

εεε πιαε Μ: ριιάιει·:ι ρειιΓατ 2 η·

τα! κιιιιι€ει· Μπα επι ε! πωπω: ο

Ο:ἰ.8εῆ0τ,τι0 αταὶεειιιἱα ι·αιοιιεε.,

ὸεχαιτιε ὸειἰι· , ασε ίε να !ιαπιετι-ι

εἰο πιοι:Ιιε: γα Γαβε$,ςΠε ιιιιιἔ πια!

Ιιαιε α!.ιοπεεε Ια εΙαι·ιάαό,γ πω'

‹ὶο α πιι σαι-α Ρωιιε αιιει· αίμα

ιιιαΙ ετιειιειιττο.Οα|.()ιιε,ηιιεἔ (ο

ίιιιαε!ια:, γ μια αγ ήτε αεσπιρα

ῖιειι.Ρω·. ?Η Ε,ροτειι.ιε πιο ίιιεκδ

α Ια :Μια ,- τα 5ιακοτιεΙΙα Βετο·

ρτοιιιο,ιιιιε !ια πειιιοι· εὶε Με @Ή

Με, εμε εατιταιι του !ο άτυπα

θαΙ.υἱΖεε αΙΒο !ιήο Ραττιιειιἰεοζ

Ραι·.θείιοι·,ςιιε·γο,γ δειιιρτοιιἱο

ίσα. Ειιιει·ιο :με Ια αεοπιιιαίιεαιοε

Βάια Πι εαΓα,τ:ιι.ιε Ειπε ιιιιιγ εΠ:ια

1°σ.Πα!. Βιειι Διειω ε: ; όείρι1ε5

ίεια:ΡτοεεεΙε ε ιι το ΙιαΜα , γ σ;Η

Με εμε ιιιαε ραδαί'εεΐ αμε τεΓροτι

- ἀεὶ α Ια ἀεκιιαιιἀα ειε Ια οι·αοιοι·έ

Ο Φεβ
ε..



λ ε: Τ Ο 'Ε.

Ου)! ΟΕ: Η (Μάτ δε !!.4 @Μια

(λι!.02 Π: ετπ!ρζ Με” απο «μια

:Ωω άσο. Ου!.°Ροεε «Με Μ: μ!!!

Ο'Μ.Οικ το! Πε!!! !ποπτεε:!ε? Ο!.

Υπ :οι·Δοπ «μια :Με α” 6οιπ!πο

α:ΒΜο,ά!ιΜκ!ω εμ:: "κι μονε

ι;!ιο!ο μιτωιι πω! , ροττμιο: ω!!!

Ντεπώ -ωιιε!τω Κε!!φι!ω. Οι!.

ΡΜ: (Με κ!!Χά!ΟοΙ. Πα απο Μπί

1!εκσ ὸοιἰττο!ο !ιο.Οα!έβ. Ο μ!!

Πιο! του!!! τα!!! Μο αΙο, Ησαυ

το οι! Με η, ν ς!!υπε!ο, ο ρ!‹!ο Ισ

(με η!18ττε5.02!.!)0τ με ωεωιο

φα ει» :Με ε! κι 9!ή:ι το άστε! οι:

τι!! πωπω ο! ιΜ!αιο απο ω!!!

αυτ” ε!!πτε!α.(ΒΙ . @οά!πε

ε!ε· πιειπιοἔωιιοτο,γ βγει γ φαω ,

μ! γο τει!Βο. Ο!. >Μαυτο !·!ο πιο·

ωο.Πει·,γ «Μο τοπιο γο α! ω!»

ω!! ω: ε!:!τΒιιεε πιο: , πο ροιι8:π

 

εξ.εμει!ο!! ε!ιιόα σ! ω! ρα!!τ;ηικ 1

3ή!ιου,ηιπε ο!!·ε:ετ ΜΜΜ ε! ηι1ο

μασ ρ!ε!ε, ε; οίρει:!ε όε πκε!π:

Μι!. Παπ Ροι·ωστιο, !!!ιππωω!

«ΜΜεμε ·εω·τε!ι: !σεεό να Μοτο,

μ πω! @κι ὰ: εφε! εοπτιαγωμο

Π! Θεό μπει ΐτ!!πε!ο.Ραϋ.Α!Ή,α!·

ω. α! ν!εἱο κοε!ο , ροτηυε νεπ84

ε:ρπΒΜΗ ω ωθι!τω :καιω οϋε!α,ξ

π π!!



ΑΠΤΟ Με κη ωἱ·ἔμα:ε ΔτΜΒτἔ: :τη εδώ ιΜε

εΠ:ι ο; τοεὶο εΙ εΠε ώ ίωτοἀοοε

ΟσΙ·ΪΌε εξ εαπ:: να σΙ άέ283!0με0

ε), £ἰεττο πιο απ! .ΜΜεΙο Ιώβ”

εοωτιγο,ωετπεηἱειπὶοπιοςο: Δ

ἀευὶτνοητε€ὅΒεἀ0τ05, εσωι:Βο: -

ώ: :τή Μέ.€Διε να: «ΜΙκατα”
ὁοἔοωΒιὸιοΓο, ή (Με: «χιπ το το! Υ

επτἰοιτὸοΙνὲ όδάε το σπἱὸο ρι·εΐ

το, γ πιο απο οικηε:, @ ΜπαΜΚΑ

:τή μπει Ρωι1τυο αεεΦέιτ; φα: ατα

Μου ευκἐ μπε τἱ Γεγοετι αφ:Η;

ρ1εςωΡα·ω.Νο άΙΒο Γαϊοτ στη·

τοΓηΉπο @ ε: κατὰ: ραπ φ!! "πο

εε ε! ίεΙΙτο.ΟΛΑΝο ώΒο γο φα·

· εὸεττἰτ::Μ ρεεε ηιιοάο!ε μ" Με

ίιπκι ; για ίείιοι·ι μου σωστωῖοκ

τε Γοϊκική πιο Π: ρΞει·όε · Μή Π: :Π

“το ; γ:1πωάεωεωοί!ετες στωτ1

` Μπι: απόσα :μια Με; ·ωζβϋτ6ω

Βια ό58ποΗετείπη, ΒΜπισιτι απο

ιήοε εοπ Μάο: Ιω σ€ι·σι ίσοι:ΐ-#

άο:,ριιεε Κατω Βατιω03 σμαΜη: `

ποὁοε:ἔοιστἑ κά Ιεί"Επδπέίσϊοστπΐ

εσπ;2η·.τεί :με ΩιΜἔπ τοσώ4€ωωσ ἰ
φωτό άυρωιοι· 6είςΙιιςαφιε .εεε-ϊ ά

φίεΙΙ.ι ζο66:ιιεσιισκωω6νω Με 5

ἴεπἐἱὸοε ΐ21ΜΒΔώτω,-Μβοι σττπ"

εμοςειι !2ρῖ;σω›:τωεω:ιὴμ~μ;!‹ ὸ6>
μ οι - - ιτα



Α ο: Τ Ο ν!.

τι·οο:ήο,ωοοικιο !;!!!ειιοάο οπο::

το πιο; [Μάο , !ο; ογο; οκινο!!ει,

Με ο!όο; επ ογ!!ο, ο; πιοιπο; επ

τοαι!!ο. θε!. (1ιιο !ο ο;; το:οι!ο

όιιοεἔ πιιιο!ιο πιο ο!ρειιιιο;. Οι!.

Ειιπο ίιιοπο; οΞεο. Οι!. Επτι·ο

ίιιοίιο;.Πο!.- Επττο Γιιοπο; 1ο νου

που; απο;; , οπο τοπιο πο πιο

οεοπτοποο:οιιιο οι Α!ο!!›ἰοἀο; , ιζ

Ιοίιο οπο Γε γοὶ.ι επι !ιιιο!το οτι ο!

:Μοτο ε!ο Π: ειπι!Βιι , γ οπο ε!!ο

πιο;οοοο!ο_, γ πο !ιιιιιο οπο" !ο

ο!ςο!Το ς!οι!ο οο!!ο,π! :ιι!π!ο!!ο,ίἱ

πιο ο!!ο οσο ίπ ιποπτο;ροι·ο·οπ ν!- !

παρ ο;; πιο;; το: ; οΙοξοι·ο πιο Γοτἰο

νε!!ιι· Π; νοΙ!!άπτο.ΟολΑ·Ποι πο

πο; ροποι,ροο;οποπε!ο!ο; οπο;

;οροΓοιι_οπ Το; οοπιο;, Ρ.1°ΦΡοτει8

το ο!ποβογοφοι·ο-ίιι!οιοοττο Με:

οείιιοποοκα!οδοτ,ο 00 ΜΒ) !)!ω

ο οπ!οπ άοθπιροι·;ι!Τογ ο!οο!ροοιο

:Μπι οοΓοοποποι οΒο οοπ!6,‹ιιιο

ο γο πο· ιπολπιιοτο, γστοΔω ο -

ίπ οωει;Θώθ πιιοιιο!ιοο!ροο!ο .

ο!οποποοιιιιικ!ο οοα!οπγ οπο: πιο ι _

το οσοι:: γιπιοτοε!πι!οπτο πω. -

το άοοοπιτ.οοπολ οποιοσ.Ή οπο γο

00 !ογ οιΒοο;!οίοοπιι;ίο Μάο; ·

(Η πι! Μιγό,νοΙο;ιο;.οο!οοιιΒο; ;

- ` δ -

 



τ . -._.-', ....ε

/

ΒΕΤΟ νιτ- .#3

ωτϋεο·ι1 οε:ὸειἰὸωε Η σε ΙπΙΙΙ:ΙΙ··Ι κ

ύεη"εΓεοτεε ευ ΙδΙΙεΐεοοίοΙετΙέ

ΒΙΙΡοε°ΕΙε σΙε εκμ1εΙΙο ε ηυἐετι-να-Ι

ἱοττοε·ἴετιΙιε , ε γο Μοτο; ν εαπ

οικεςιιε κωΙ:οησ ωεω γ όΕ:Ιε πιο

ν:ΣΙε,ιώ αρι·οοεοΙπ.Πε!.ΙΙεθδ '

'Κβεε,ιμήεπ ωεποε ρτοεοτε Μ·

εεες:επιπαε Μετα ; ρω ?ο τε Βωξ

,ϊσεωεωΙο τοπΓεεοΙτο Ισ ειπε

80ΙοεΙο οεΒΙΙΒεπτε πιο αυτΏ:: εστι

ΜΜΜ: δε ίιοτ,οι.ιε ετὶ Με:Μπικά

θ8ειΐυά Σεπτοπο,ρετο πιο Ρετ ερ

ξοεΙεΙα οτπ Ηατοπ· ΙονεοωΙιατιδπε5ΙΙ

ΜΜΟ οεΙάίεΙΙο(Ιούουε Με :ΜΙΚ-Ι

Με εθ.κι 60ο οΙε:;ΙπεεεπτεεΙε:”Μζ

Ι “πάνω ,ρΙεεΙτε$Ιειε νεπεε: @ΜΗ

Με στι ίε€ωτο··τ3επε εΙ εοτεεεια·Ι

εε Μετο,ιπο σε ωεωΙ εμε«ω εΙ Ι

1%τε·ςΙ:ι με ειγΙΙι·οϊχεε Ισ ωεΙΙεμ

με» Ρεπό είεεπι επ Η: ιποιομ

ρ°οοε οΙοε ιὶεοε απ; εεε τοΙΙο ΙσεΙ

ω,νΙω Ιεηεεε εΙε-περιοεΙΙεε ε γ·

οεΙεΙοε;εΙΙΙΒιετιεο τΙεπε ευρετ

τε α-ιυεε ιι=ιεόΙε-Ι6Βεε πιο Ιε ροει!δ

Ροοετεεκ0. (:Η.εαΙΙΑ Ιείποτ ,'ΙΪ·

€ΙΜεο εττετ1ΙππΜπο οι: «κι ΙοΙο'

ΜειιΙ;πε ἐεεο16Ψτογεεωωω-‹

Βεμειιε στι;; πΙΙ:8ετ ΡεεεΙε μετα:

ΙΙ ε εω;Ροεο Με πιο:Με 1φΙρεωμ
3 · ` ο : Ι ο ο 90
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λθΤΟ Κ”.

τι·:«Β:ήο,εεόενοο Ιείἱἰωοὸο φπα::

το :Με ρυιάο, Ιοε ο]οε €πνεμ2,

Με οἱἀοε επ ογΙΜ, Με ωεωοε επ

- τοωΙΙα.Οι:!.Ωυ:Ιο Με τοεωο

ὁὲιεεἔ-ωιιεὶπο πι:: εΓρωμοε. Ωω!.

Επεσε ίικίιοε ὸἰἔο. (Μ. Επττο

[υεΒοε.Ορ!..Επττε Γιιει3οε Ια νεο

“ασε ισοεΙιεε , «με τοπιο "ο πιο

ποπτει€Μοωο ο Αἱεὶβἰοάεεε , ή

ίοίιδςυείε νεΪει €τιπ Βιιε!το επ Η

ΕτΜΜΟ Μ· Γι; απήΒει σ: οπο ὸἰε

ι;ι·ιεαιτοο!εωγιτοΙευιιο φπα Με'
ώ ε!ςεπεεΜΜ ι:εΙΙο,τή ευΒι·Ά:Πε,δ

π: εΙ1ι £011 Τη ωσητο;ροτοεπ εἰ

ὸα,ο ερ εποεπε ε εΙεεέστε πω Γετἱει

νοε!Ηι· Πι γείὶὶὸιιτει.Οσλ Α·ΙΤετ. Με·

Με ροπ:ηρι1εεηυεηεδολοε οττοε.

προϋπρο Με αιωοε , μερατα

τν εἔτἑεψεῇοφπτει-ἴιιΐεὶε·οττο ΔΞε;

εεΕιι:εςεωΙώστ,ιζ πο !ήιρ·ΒΕοε ν

α φ,ιΞεπ άτ:Ηφροι·οΙΤα άφεΐροοΙο

ο..;υ·.όΕ(6°;-€όω8 “Με απόό, φαι _

δγαπίρε ωε;Μιιετο , γ0°Κίωἐ -8 ·

ίυ·ωπεεΦφΒΘ ιιιιευσἐιποΓρεὸ!ὸ .

Βεεοα1ιοπωι·ωφ εστὁοπΜε αιω _

ταροὸρτμππ:‹::ἰπι3ειε:οῆ ωιΜ- .

το άεφοϋετωφε1ασπρα; φωτ γο

πο ίω?ωμΒςρβαίεευετ;ξ-εξ Ειιιόοε · ,

ὰ: ω;Μά,Μοηρεεω1οιψε. έ

..ε Μ) Μ!

Ι



‹ σκετο Ώτ.- ρ ?ς

|

@Πέδὑΐιοε:ὸειἰὁσπΕ· Η ο: Β·ρΙΚτ(·; κ

ί0η9%Γεπτεε το ΙίΉεΐεοπΓόΒόί
5=ϋίμαιεθο ό: εκμιθΠε ο ηυώὶ€π-νο·ἐ

Ιοετοε·ΐετιικ , ὅ γο Μοτο; ν μ::

ηκεφε κω6ηο ΜΜΜ Υ Μ” σε:

πέπι€ νάΜ,τ›ἑ αρτούεε Μ.Οε!.Κεἴτὅ

ΩΕεῇοεε,‹Ιυἰεο ωςπω ρτοειιπι Η

Επεζατιπαε Μαι ; Ρετ:: μ: α: Βοι·ὸ

”ο2ωοιπΔο :σηΓοΒιιἑι· 1ο φπα

88:ιόσο ΜἔΙἙειπτε°ορ ΜΜΜ: τοπ

Δ Π61ατε ίείιστ,ηιιε επ τω: Μπιάπό

ά·'88ίιάΖοωοια,ροπο :το μ” είἔβ

β6%·ΜσοΒιιτοπ ΙσποπσΒατιδ:€5Ρ

Πω!) Δεπάι:1ω6οφε Ιω είιΜΦ

Με. εἱὶωπεοὲτρἰὲὸπο εεεἐοἀεφμή

. θβεἀυα5,ρ1εἀἀαε!ιι: νεπεἐτ Ρ6τέΒ

Μα Η” Μι.οι·α~τϊεπε 'οι εοτε9οπἔ

(Ε: Με:ορο η! ωξτιπΙ ιμ1οεσπ:"εΉ

βι:ώ:ι ,στο η· ω·όςα; Μ ΜοΠο,)

μια ροπεό Παω οτι Η: ωηιομ

Μοδ ο@ε αεω απ; φωσ τάιο Ιω

`τεισ,° Με Ι·σηΒΜ ά6·τερτοκ:Βοη| γ·

σε!υ$οε;εΜΕσωει€οω” επ ραπ-

π @σε ε; ιπε:Εο-Ι6Βιιε πο !ε ρυσόδ

Ρ0ιπ:τ€€Ν:0. Ο:Ι.εειΙΙο ἴεἰιοτ ή·

«η Βαεει πτου-1·ωΞωτο Φ: :κι Μα

Βοπέ:": έπεςΉΦτογΔ5ποε!είεό ω

εε·9,ηι1ε πιο ωϊ:Βετ Ρινεόε ·Βιιπαιπ

ο ο επ.ι-Ροεο Πεκ τπτπω ή1Μ-μιδιΐ

ε - 8 - ° 90

Υ



η Α Τ Ο ΥΕ· ο

οο-οι›ω οισο Ιο «μια χο Ροοάσζ

€24·ξβ.()Δημοοικοτεε .ίοίη"μ "

οιικτο :πέη μια το] κ” ε@ω°

;Η:ι πω: τΓνωι;,_ο “ο Θωμά α¦

@άπο Μ· ημο.ω :ιοΒε1Η:ο ςμπο

οω,·ο_ςε·. νεο γ πο 1ο οπο, ο απ,

οοομ:οτόοιμ ξι)οϋοιπο το φαω..

Βοἔοιχο ςὶεττ.ο([ΕΙ;ε› ίοιθεε, ΜΒ.

ικτάονισ ,- 999Φ !ο›|ὶ>ιιοοοῖε©εφ

οτο[Λο Με αλο” :ροτάοομ , θά

-1ρ.ςως” οσε· Πιτμο1οοταε.τοο;"η

:_)ο5οο.ν-λι›ἀςτοε ιβζο;είΙο Μ; μι,

ε!;;,ίοΣιιο Η νιοτέρς,Δ ώΓεωρπποη

τοπ8·"<>ι= π>= εο“υ9Πόε.ε ε>ο.τ·-Δο

ΨἱὶϊἔἙω.ὸΦΙ @απο ΕΟΦ' 9118 Θηοοε.

δω(€ίτοτε Ιοοτεομ ;·χ:οα.(Μ.Ωεξ

Γσὶε4`ῖ=ῇοτ απ έξοι"==υηυο ωο

ιςφω ωοίοόα Δε! εί;ιιοΜτεε, γ ει?

-σρ_ηοοο κοπο εμ;;τε'το ;:Ιο.ΩεΙ. θε

πκιςωοο0 ζὶο πει,οω οδο: οπο

πο;:Εο:οπι άοΙ :ῇρ!ρ οιοτ8π!ο οσο

ο; Φωο2995 ίαομμ !ιο;Ιαοΐγ . το”

κϊσρ;,+γ- οσάο ί86)9 φωσ απο”
Ροτουο :Πω -ΒΜατοοΔ :Μο ώ”

φωε!ωτ γ Ωδή του άεαΜα το;

11ε-ι·εικ·ἰο οοικΠοΗτήσοιΒτοιςιτο

~τΙἰῇῖἰ€ῇΕ|Τῖ'ΒΔ¦~ΐλ~ε- Η μ».

τἑτιβςωερκειἐοοεἐμοπομόο:,ο ' ·

φεΙεςπηιοεφηις ηλοοιιεςο:

' Ή: . Μ·

«

Ν

 



' _ _ΔΙΟΤ0- ΥΚ ` γ! Χ

δ!!! οινοο!οτιτο !πιοοοιι!Ο;!οβ. Μ;;;

·νοΜο-τιι,γ οσο πιο; !οπτ!‹:!ο,Π ω;

Ή: ρι€τε!ο; !ιο!ι!ειιιι!ο !ο οιιο!ιο-ε

Ει!α;.Οο!ξβ. ()ο!!ει!”οίιοι·ιι, :πιο Μ;

?γο πο; οιιτοιιοοτιιο;. Ο Μ; ο

γο;,οεοι·ε!ιιο; οοιι·ιο !`ιιν!!ο; οοιιΓο

γ οποιοτει γιοι· ‹!οιπιο πιο πι! :οιο

οσο !!ογζοε!ο,γ οιιο προ! ο; νι!!ο

παπι· ο! οοίιο οιιο ε!ο κι :οπο , ιι

οοι·άιιο; πω: Μ; οοιιοοι·ο; ‹!ο !ο

ίο!ικ! , τοπιιτειά Ια πιο!οτιιιο οο€

ο; νιοιιο !ιο!!ο α; Γ:ι.5"εωρ. Βάια,

μοι· !ιο!Βοι· ε:οιι ο! οοικ!οπ πο ο”ο ·

πιο; @το άο·Μο!ι!ιοι.6'π!.φο -

πω, ε!οΒιοι·πιι!ο άτοιο Γο!οιο;μο'

πιο ο; ο!!`ο έ Σπορ. @σο πιπε!ιο

!ιο!ι!;ιπε!ογ πιο;;; ο τ!,γ ο Μ; φάει

το ογοπ,γ·ο!;! ιιοι·οοι·ει; Η πιο, ο

- | ο! Γοΐο:‹ιοο!οιι!οι; οπο το Βιι!το Μ!

το ο;;; οιιο;!οι·οοέ'έΓειιι·ιι; ; Μοτο

π5:ι πι: ι·ι!·οοιιο; οπο; Μ;; ο !ο;

‹!ο Πο!ο!!!ιιιι. Όι!. Ειιοιοτο' πιο·

ότι: οσο πι! !ιιοοεο·ι·οτοπ Μ! ο!!ἔ

Βο;ι·ι·πο!·ιο οι; πιοεοἔΟ:.Αίιῇ οι;

= !ο ο!';ο οοπο;!εποι οοΠῖιι· το ι·οι!;'ΐ

. Δ." πο ο το; !ποπε;ι; οιιοτο!!ο;:

που; ο! τοι·οοπ οοιιιο οοιοοιι,

φοτοιιο!ορο; !ιο2οτ ! ό!!”οι·οποιο

ο;; Μου; διπειιι;!ο απο ΜοΙ!!ιοο ·

ι ” ο - Ο 4 ` οι



Ξ " Α Ε Τ Ο ν!!

· Φ:Ξωπιο ΠΜ: Ρ_οτ!επ αιωώ«Φ

α πο; π:: Με!! τι! !ωξωι ω*

[σε Κ: ρει·ίοι·ια, γ ε! νε!!!όο. (3.1.

Ο στ! &ίποτα,πιί σκιάν.: ,-πή απ»

[ο!ειὁοτε,ὸωωωε €οι:ιτ απ: ε!!!ε

Εικι·ιΒΒετο ό: πι! Β!οήα ! ο _ κι»

ει!!! απο, ροι·φ.ιε τε ἰσπρϋοε ει!

απ” ταιοποε, όε1ωπάο άι; εάα·

τ" ρωΓοιπείο επει:!δεξ:.! ‹!ε `

Ρ.()Γ ν8Μ:0τ: 98ΠΊ2$ Ή31°25 8” -τυ μ

«ΗΜ ο ΜΒ πωπω, ω:: (με επε- !

υ!ω!επτο,εοπ ςιιω μασ ρεπε

ω!εοτο ιεπε!ι γ ττατει!ε Ι; πιά-πα

όο τη! !!εέοέμ "ο ρώτα: €παΡΟ·

σο: Με γετὶωε ξ παμπ! ττω!ο απ

ςιι!!!ο τη” ετπ!ποε!τω σε ία »εμ

@ο 'πειτε, ίεΒηιο ίογ ,ρικε αμκ:

ημὶευ ε!!ο Μ! ΜΜΜόεπἐ π! ρου,

ο (μ: (είιοτπ,ε!εετ!ει ός γίησ8

“!1°3112_ιετ08,8070 ὰ: Με πως»,Μ

“Μο ὁ: Με ί6:!8μ!οε α5πιο μ.

πο πιο Με 8:!; ωοερεοωο απ! κι

1εωοτ3ή απ· !ιπε με! νεκροουςο,

[φώτο Ε! τἱΞὸε ο π!! εοπι€ρ!ω6,

 

:ηογε,ροτηυ;!ο8 ή πω: πω”

ίορω,ςυε πο ει!! πιο: Βιετερό:·τι· ξ

Ξς.!1001Βϊς.ηΠέ 1·08δεφφ.!Χο Μ. `

:ς›!ε; τυ!!οξερ σιιτΒεμ!ασ!!ι στα::9!;!!;φμιο €είεήοςί0!ο η “Μα”,

τ! ή Ψ ω!!



Ι Ά Ε ΤΟ νι; σ 7

8ο] οπο ρεοάο το πεωαΙΙο. θεέ.

ΒΙεπ Ιο εοποπο, οσο πιο τεοεο

Γαίι·ΙωΙεοτο μ” πιο εοΠεοετ οι:
οεΙοι·.·ιι· του Μα επηατοΠα. Πάω. Δ

Εο·ιρι·οΠ'ο ?οοοεΙΙο οι επορτοΙΙο,

οπο σΙο Βαιόο οι: όσοο,ρει·ο γε ία

Βεε__οοε· Ιο - ΙΙΙιο ρω· απο: ‹Ιο

δώ" 'απο Βοοι·οεστ τικ πουεΙεε_,

πιο ρω· ο! τιηοχροτει απο; το:

ΜΒΜ, οετοίἱ γο νΙΙ.ιο εΙΙο ΜΙ

οοι·έ Ιο ΙιοΙΙΙ.Παβ Υ ΙΙΙ οφςΙοοζ

Οο!εβ.Νο Ιο πιο οίοοροἴ υΒοτα.

δ'αίξβΙΈρ Πιο ΙΙΙ αιιιΙο ἔ Ο:ἰῇ?.

ιο ΙποοεάοεΙ ω τΙοοτρο , ρετο

φαω (με Η το ραπ πιο εΗοκοΙΒ

Β σε] τοτοεΙΤε οπιοεοει ρω· :Πω

(Μ. Λθοκοτ3 Βοτοοα:ε εθοκειή

αἱ ού ρεοσ,οι:οπάο Π: επιτεΙΙΙ:ό.

Ο! .ΔΗΜ τω” ΒΙΙΙΙο 1ο άΙεΙΙο

ΒεεΙΙο,οοΙΙεπΙο@ο [εΒι:ο Ισ

Με πιοίΙι·ὸ ο τοεΙο Ιο οπο οπο οί

τῇ εοΐοι·πιο:ΙΜ γο οι:ΙΠετο .ρο

Φτ,ΓεειΙο [ο ροόετ.ΜΙτα ίεϊιοι· Ω

€ΙΙο Βε!Ιο μετα Ισ ΡΙεωωΙ νΙΙΙο,

ΧΟ το ο νογ,:ιια›ρΙε ίεΒοη?| Η Η

ΙΙ:ι·εε ωαίΙΙΙοο, ΙΙΙΙ.ιιφε ιεΙ:ΙοςοΙΙο.

νο Ρέιΐιο , οοκομε .Β ιΙ:ΙΙ:ι.έσω

π: νΙΙΙο,οο π_οίο ό; ΜΙΒ πο μ.

Ξ[9Ι6.ΩοΜ. Ϊ απο ;.1τμςτο ρω· το:

.Ι _ . Ο 5 ίσιο



τ_ν_ @στο Με Σ

·Ϊοτοἱεἱο , οσο όὶτοο -ο0τ Βἱού

“Ρείο:δ τοσεἔ ουο :ποσο ρω οδο·

μιαι›ω ι!ε οοικΙΙο ο οο!σε οσοι.

£οποο ίογΠε του οΐ:«τΙ:ι οσο ΜΗ

τοποι:ετ κι· πιοΜοΠο το ΜΜΜ

ιο το «Ντεπώ ο ο4:οποοεέ Οο!οΐι

δωΙο εοποατ2 φωτο οΒοε· θα·

σου ΙΜ: νειἰοοε ,ττικοοε του ο·

ΙΙ.:ε!Η:ιο!οιω γωγω :Η εΒο γ έα

ηοτΙιε,το:ῇοι· το: εοοοεο Πι ΜΗ

:Νο Ώε: ο Πι: ιτιἰίωωτοαοοε, :σίτ

ηοε οΜπο ΗΜ @Οσο ;;ι·:Μοο

ωιιἔοτ,ὸἰΓετετο.,γ ΒοοτΠ. Ραο·υπ

Όε·,οήτο δειπρεοοἰρ ουδε το ιΜεσ

ο! οἱὸο.δ'σωρ. ΌΞοπε·,οοε· ὸὰιεεἔἔ

Ρ.”ζ Άο=ιιο! επωπο οΓειιτοετ Φιξ

- (Μεθιοο (Η ωοτοΝιι άε:Ιοτ8π
νεο Μ :από ο οικ:Πτο οωο.ΕΙεΒο-5

το ο υΓΙιμεΙΝο (ΜΙ Ρέα ΒοΒοσιο:Ισ

ο :Η ἴοιΜε οι1οποοΐροτε οπο” Πωσ

ορο ί`ο νηο,« εμε πο” του -Ιοεο:

Βοτοοτε οπωο, οιιο ΓοΙο στο·

ς:!ιο ωιοιο.ωεε. θοοτἰ1 οπο:: Γι»

Βοιο ‹;Ι‹1ο σε Με1%682ροτοεοοπ

1ο (πω ΐοιιι·Ιοοόο. Α γ οεισΞάο Ισ

ώμο· επ «Η πτοοεΙο2| :τω @σε οπο

π·ιέζου· ι:οοι·οο·:Προεοεοΐε Μ·

~τοτ απ" Βάσω:: , οε:Ιωάο ά:

βει·οιοίιιι·πέ .#5 οφ ίαση «Με

` ] Η¦ῖ

 



Α ΕΠ' Ο νΠ π

Ηε:Ιεπε;μος εἱιιὶεο :ειπε σωστο.

ιιιιιο άσε (Μεθοε γ Τκογειτοι › ε;

ΜιστωοΓ:ιΡοΜςεωα,:οόεε οΒεάέ

:ἰεταη ο :ΗΜ Γεἴιοτε ροκ ςιπεο μ:

Με;» 5ἰ Με Π: ΜΜΜ ΡϊΒΪ€8πώ

8816811081 όεΙ:κιπρ άι: Η: ωεπξωει ,

:σε Με πο; Ουσία: ,πωπω τω”

00πτΒτο ό; ὰἱίο_στὸἱ:ι Π: Ριείἱοτἱ;

ροι·ςικ (ἶτ1©οι1;τ:ιι°ὶετ επηΒμιιιο τα

:ΙΜ ;οικεεΠετω γ ώτι!ει·ει_η·ςοπ-¦

Ε0τωεε οτι @ Μι ΙΙουαι:ε Μρξιότε;

εΐεὶςιισ ίε·Ι5αωετ5α_ωαπςοπο :Με

εοικοτάιο. Ήικ·ε φωτιςειε ο), Με

ιποὶἀεε “μια άε!Ια ιεπεζου ποτί.η

τω ,ΙΕ τπεΙό5ιευ 'γ εμψτεΐΙο0 εξ

Μο: , ρο:ηικ :το Με :κοπὸὸ @φ

Μ” εμ.ιοπάο:α ΜΗ :τή (ώστε Μπ·

20:0οηθωπεπ (σε Ϊωί”,€ο,ηε σ”

Μπιτ; ω" οιπιβώπι, Μακ: Ιῖεω·›

Ρ7€.£τικἱ0έ επωφΠοε , ρει·ι[υπόσι

ω” εττὶἔἰσἰοἑευοΙοι· σου κι μη;

€εωω ομιε ΙΜ τωϋηο @τὸ ε~

ε!ωρπμω:άοΙΙεε μπει Πω εεῇεω

ω" εεωιιωε,γ ροεοπεε, χ «τοτε.

ό:Ιήοε,άεΠεε 6ω1:"πω όοτσάεπ

Μπακ, ωίιεε,τωπεε, γ Η0τ€5 Ραο

τ·ιι Βω:ετ |ε:ώρα;:0,;1-αμιε Με αι

Β:ΗΜ ΐ8ιττήρίΐ:η_ο Με ιἰε:Μ ; Μ;

“Με -πιστκή!ει$Φ;-8 , οπωθΑωΔ«Μ
' Δ Με

ΓΙ



Λειτογγι. ~

δικο ΙΙΙιιοι·ΙοιΙωει:4ιει σου πω;

Βιιειιτοε γ νιιτιιι·αι,ιι8ο” Έπειτα,

ροΠιιι·α: ΒΙειτιωη ωΙοκόπ ,ή

μ” ειιΙτιιι· ρι·οΙικιάαό τισ Ιω αιδ

τ0: ριιεε Ισ ειπε τοεΙοτΠο ΙιιιΙΙδΙιθ

ι:Ιιο , Μπι Η επιασε εΙε γκι ΜΙΒ;

ΒόΒι·ε,ι:οτιιο γο,Ιοι· Ιει·ιιιό:ι.Ριπ

Βάσια ειιὶἱειι‹Ιο $οιιιρτοιιΙο,ιΙο

3ωΙο φα ει επτά άι: (ιι ιιΙΙιο, γ 4- Ι

α:ιιΙιειτέμΠιιΙ. Ειι κι έ] τσάι ΜΜΜ ι

Ισ τειιιΙι·ὁ μοι· Μι Μπι· ΡςτΈε&ο, ι

ηιιςΙΙιε ετιεΙ:ιε εμε οιιτο‹Μ το

Ριιι·τι6 Με ῇ`ιιιιτὁ αι εΙΙιι: ιιΙΙι Με

του ιιΙωάει φωτο απ: σαιΙιιικ.Ιοε Ι

μιάιέι·ότι ιιΙΙοεατΓειρότςιιε σουτ:

 

αΙεΙΤειι Ιω :με Και νιείΙειι φωτα γ

οτι Ια επιιιεΙειιι όΙ:ίιι ριι·ιτοι: · Ιο

¦ιι ντιπ μπι ‹Ιε σ80ΙΜΣΙ:ιτ8 ω" νι1

Φέιτιιεει ρεγιιε ΜΙΒ ραπ εικο

'ι!ει· να Ιω πιικ:ιεΙω επ Βοιιτι!::ει,εΙ- Ι

:οι Ιου θα πισω, οοιι·ε-Πειε πιο" `

γ παω, εστι εΙΙΙιε απ: ειιιτΙιιὸ,:δ

.Ιω απ: τιετιε ΙΙ8ειάο,γριιεΙΙο επ

άστα ειιάειια. Ω':Ι.ΟειΙΙα γο, ιιο τα

ίιεΙΒιιεςςιιε Πιοετι-ευόει ό; Ι:ι ΙΙ

ιιιι ιμιο γο Ε8-τι80, ειπε Μετα: εΙΙὶ

@άσοι φα το ειτοττι·ιωιτ:ι , γο Η

εοιωτ‹ὲ ω" εΙΙ:ιγρόι·φιε :ιι φε

εΙοε Γιι€:Ιποι .Ροιοι·ιάς ·ι:Ιιιιιιε Μακι

|9Ι!
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@Η ομ1ε ε; ιπιιγ παπι: , γάο1πωσ

Πειιμα· ε! εοτἀοπ , ροτπιπτ απτο

@Με τεπ8ο ω πεεεΒιὸοὸ. ΟΛΑ

Ο πείεοπώΙ:Μο πο: Μ, Ισ ίοπιι6

1Μπάπετίο ππε# 68138 παπα , ηπα

€οπήεο) ο εοπ ε! :στάσει , ο απ:

επιπιππποε ππὶἱὶεπι γο εΠ«ππό

Ράιππο εΠε ποεπε Ιοεπεο,χ·πω

π·ποπο πωπω Μεπειιπτ Η. 'ι ρ δ' Δ Ε)

έα στι είπι Ρεποπι «Με νεπ8ο α:

πετάω ΓοΙ-εάειό. Μο9οκ, πιπποε.

Ρακ.$εποτ.ΟοΙ.Αεοπυραπο ε: ώ· ·

τι Γεποτε Μαθε ίπ αιία, ξνηα απ:

ι:Πα τεπτο @ο 28τ ὁ π1ε8τισηπσπ

τα σ:οπππΒο φωσ πικαπ γ άπο

ω. Πε!. @πωσ ω” εοπτέεο,

ιπαϊκιπει ΐεπὶ ππ πω” , ποπάο

απ πωπω, 7 1ο τ:Ϊρι1€ίὶο νοεποπ

"π ρυπτο,ρποε η πο πιιυο πές

πο,γ_ίπ ?τοτε ίείτοτ,ν ρἱ‹:πἴο επ 0

τι·σε εοΜ.Π ι!ω.ΕΠο πο, πιω α::

πετεεεππ οπωπ :ι πωπω που

πρωι Η πάει τπε ορΙαιο.

Αι·Βπιπεπτο (Μ δερτἰιπο :ΜΜΕ

οβ29ΐί0Μ β.4"Δ σϋΡαπ:ποπο,

έ”άς<2ΉπάοΙσπ :0π:σπ|ωπ :έα

δ#ηπυπισ. Τπω:Ιο Ρωνπε›ω .α

1 ' "2: -

ι
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ηρωπου·Μ Μ Ρτωπώςιω ΙσΗείρ

:ο Μ Η Με” πιο” α Α"ψ, 9” χ

σ! σπασω σφαιρ:υ.συβ ω “#59 (Α:

|Πεα[ιόπσάΔ/σ αἱΜ πωίπΡαο·- ἱ

φταιω Ο·υλαίσπά να Ρον.: ή· εφΠαω.: α (4 Ραπ” : ΕΠσΑι ἰσἶ

οπο” α; Μ» έκυπροπάσΙε [Δσ."Δωρυ. | ὶ

θεῷ!. Ρωνκεπ. 4"φειπε.;

> Διτππεπάἱιἱἴο, ὸερυεε (Μ Ν

' 'σε ροΙΤω.Με το.20118500 Μ

ΒΒΔ: τἐεωρο μια το Με Φ

ή Μι· γ ΜοΕΜτεΙ πωε!ιοο-Ν

:που ξτε τεπ8ο:γ Μή φώτο εο

ππν ‹Ιε απ Μα ιο‹.Ιο :Ι ωίιΔο Μι

φάω ΜΜΕ; απο :τι ει: Μια» Βια:

δε ω» "που πο εε τΗθυεθωτ π:

Ρ0:ύ1·Ι8,ΡοήγόΕΕ «Πω ρω Μ·

  

- 'ο εΝοπάεπ3οε ωθοά0€=τωοι Αθ
! - ν ι Υ

Β ετιὶεῇ το 1κΐιιωτοε ε! ΠετιποΙ, ;

το άοίπτω! Ρ8Βο ευ πω ρτς:(οικ

εἱο,ροτεεἱετιὸ|=τε Πω ιμΜο10 ώ·

8ο ,ω!ΐιιττωόο γ στυηιιυτωιἀο

εοπττει :κι επ ρκεἱετκω Δε; Ω.ει!ιί.

τω Βωιι ρεσιίουω γο ηαο ΔωΕ›μεε

αμκ ςΡ:κ:ικΒΒε :η ποὺ Μπιτ απ».

“1ο›η`ποωἑο:·εΚ :σκοπια πω;

ω.
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Βοάονίο πω μπα: ο το'οοοψη

τοΙΚΙιιΙοε "Με ΙποΙοοόο ρω· πι

ω50 πιω ο ροτ οποτε: όε·ΓεεΙυπ

ο! ΡτοικεΙΙο ρου· σοτικοτου· Ια Ιδ

Σιιο.Ογεωο Π πο οδο Με σως”, ··

ω5ι·αςοο ίορ νΞήει,γ εΙ Με:: απο ›

ίε3ο πιστα επ Ιοε νἱεῇο; , ο Δρ ω;

ωοοοεοο: εε ρτορΙο ε! άεΙογτε;

Βίου ετεο,οσο (ο το γοπο τω; Ι;

«Ιω :απο ειιΙρα:οΙΡετο οτι ΒΙοε

ου: (Επι: πιοΙοτ ροκ 'Μ «Ισ αφή

οοεΙοεπε,οπ1Ι.ιάστεε ο! τω” ρνο

ροΠτο οσο Ισ κάτω; ωω :ο ω.:

πιο άΙιεο Ιοι1‹Ιω·ΙΙο Με εοΗίιοτεο

τοπ Η ηπηςΙοηεο ‹ΙοΙ ωΒε·ΙΙο,γ να

1έπέιοο; όΙεο)ΙΙΙΙο , ει·εεΙοικ:Ιο, ὁ

9ΙοεΙο εοΓοε πικαπ :Με ού: ρω·

ζΙο ιοοεάοιό οι ΓοΙο ΙορτοΓοοτο

-ίε ἱππρἰ‹Ιο χ 6οοριι ο ωΙι·ιιι· ,, οπο:

Ια πΜ·οο·ΕΔΙΔ πο ::Ιειτο μεΓετι.

1"ε:,οΙ ραΙΙΙιόο, ώρου· νεοἱι·. δέ τω;

Πὶετο: ιοετοοτΙο ΜΙο Ροτοπ·οο ο

:κι ροΙΤοεΙο εικοστή το τοικ9,Ιο ρά

@το ροΙΜα οπο τσωοίΙε νεοΙοο

ποειιειωοιπο επ είΙο τἱιιὁοό Ασία

ΙΜ: (ε: Ια ωΙΙηρε;ο Ιοε τοοςοσ Μι

πιο ροΙ:ο Φ: Ιω νΙιήο: , τε·εάίνο5

ο ΓοΙ:σοτ άο ρο!οδοι·: που:: ρεπ

ΪΙΙΙ: εμε: τεοεο,ιπ απο ο: `ωπει·
ο · Ι ΤΗ:
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οοι:εΙ'Μιι3 ωιω, ιιοι·ιαι ρωίΞιίι

οι οιιίοι·ι·ιπόιιόοε , οπο: ροιιιΞι

οπο πιο; ροαιο είὶο Βοι·οιιΙΙ: ο
νῇιιιιοιιτιιό Ματ. Ραπ :Μπι ιιοιἱ

8ο, ουσ μια Με: :ιεεοΜάιοοι

τοπιο Μις: , Μου ποπο ε: "Μ

νωμ ε&οοειάιι,ιιιι·ιι€α, ωιιότο ,

πιο: οιιε ωιιοι·ο,οιιειι ιιιοΓοι:ι ρο·ι

:κι άεΓειιιιιοι·Βιιο , οπου ΜΜΜ

μια Μπιτ ειιίςιιιιιο , ουσια ΒοΙίο1

μια ιιοεοί:ιοιιο,Βοοοιι απ:: μπει

Βιιιι·οοτ οιτιοι·ο οτι ριοΓροι·ιόπο,ι

@που ΕιιεΒο οι: Ιτιιιιοπιο Μάικ-ι

οτι οι· οίΒοοι·ει , οικω ίοιιιΕπιη

οι: νοιοτιο ,Βιιετιιι πιο; πιο γιατη

οοπιοι· γ Βοικ·ι· τοσο ω” “πιώ-ι

Πο ιι :Μο εΠάοιαι Π: οπο ΜΗ:

οοιιίιιίο ροκ ιο οσο ογ Με ιι Βιο

άο,ροοε πιο οιιιετο :Με (Η τι,οιιει

οι” ιιο ριοΙο πιο; οι ροαιοοι· οι:
οτιερωτιιίο , γ επιεικιιιιιο. Μινι ώ

ο δοαιρτοιιιο,γο Μ. Ντι: ιιοιιιἱιτο

οι: οι» οτι ιιγιι Το , φωτια ουσ

ίιιι:Πεάοε ι::οιιιο Ιιειι·ιιιιι·ιοι , ροτ

ιιιιιο εΠιιιιοο Μπι σου οι ο οσο το

οιιιο,γ εστι το‹:Ιο οι πιιιιιοο ιοώ

πιι·ιιι::ιιιιτο οι1ο ο: οιοο'οιιιΠο, :Η

Ιι8ειιτο,ριιιιιειιιιιο.(ει·ιιιοοο εισ

οιοίο,οιιισι·ο το ειιιι(ιιιο,ετεεειο

ιιιιεϊιει



Αεί: Τ Ο νι δ ι

Ϊἶ ε7:=-επψ..__ω.-Πε ε-έε

@Και ρι·οοετΙιο,εΙαοόοοε ε! ν·

ιοιιΙσττο Ισ τυπο, οι1εωΙΙ:ιβε ο

ε"ιιετιεΗετ ειπε :Μπα , Η τιιιιετε8

ω- οριετ:Ιο, οιιε ι:ιο Ιε τοττιτιιι τω.

τΙιετ,δτε.Νι τε Ισ εΙειιε $ἐριοτιΙο

ο: Ηιετο,ΠτορΙεπτι εε; τισ οι:ετετ

πιοΙ,.γ είρει·ειτ όε θα οτιιΜΙ0,Ι0€ΙΙ

πιετ,ρτιεοτ Ισ ιιτι·ιιΙΙ:τΙ τοπ σάιτ).

Ρου·.Μοάι·ε,ιιιΙ ίεΒιιτι‹;Ιο γεττο τε

τοτιί·ιεΙΐο,γ του μπάσο τΙεΙο ριιΓ
Ι:ιτΙο,οιιΙετο οσε οτόετιεε Ι Ιο` ροκ

πιώ, 'και ερτι δεττιρτοτιιο τιιε

ροι·ετε @Με εε ΙωροΙιτοΙε ΙτιΠε

ιιετΙοειτοιΠειά : εΙ ε: τΙείκιτΙ:ιτΙο,

γο :ΜΙ ΙοίτιτΙο,ι:οοεεττποιε εΠ`οε Ι

8τι·ιι.8οι.Οε!. ΡΜ:: οτι επι είτε το

τοιιοιεΙοτι.Ρ"·.Α Ια τιιΙ (εε Με.

το” :Με ίιιει·ε ει·εεΙετιεΙο , πιο: Ια

ρτἰωετα Ρειτ:Ιετιτ:Ιο πιο οΙιιιτΙτιπΙ,

πο Γογ εΙ οσε ΓοΙΙο , γ ΜτΙ

πιιίτι·ιο 5επιριοιιΙο τισ τη ; οι

Μπιτ: επ οι,ιε τιιε ορτοιιετΙιε.

Οτ·Ιεβ..ΕΙ τιεττο οπιἱεο επι Ιτι τοι

Ιιιτιειεττα τισ Γε ΕΟΠΟΕΕ , ει: Με

ειωστιττω [ο ρτΙ:ιειιτι , ειιτοτι.

σει Γε αΙΙε8ο,γ :πιο απο τΙείεο ΥΞς

ΠτιΙ:ι σπίτι εμε Ι:ιτοττιιτιο μοβ

μετα τΙείετιιρειι·ο,οοε τετΙΙτὲ @ο

ὰ: Μεπιω” τω Ντερ φπα

τ ι;ι9



Με: Τ θ) νπ.

° οπο: ο το Γστοπ:Ιο; οπο πο ΜΗ. !

“ 1134 οπο ποσο πε και: τοτο,

ποη ω!!! :Με απ1ΜΙο,ιιί πιά πο!!

τωπιπεππο :εκει τοππίο. νοώ

ττοε ίο!ε περα!:.·:,Ιο ΡωΔω άι: ω

το!ΙππΙοτω,γ ΙΙΙ Γεπιηίιοο πο Ιω

τοτεςοπο: :ε Η οπο ανω Ια Κήπο

πο.Οιτο @ο απο, οπο Η ο!Βο ω:

ποε,οποιοοπο το οποιο :τι οπο!

πω· τποε,οπο οοπο!!ο Β.πωοο Ιο

ΜΙ!οΠο,οποπ Πε!οογο προ! Ρο

αΙω ο !ο τι·:ι!πήο , πο ίο το οικ:ΦΙο

ο!πτ,ποί!ε ῆ ήπιε εποε τερο(Μο γ

νεπεοεοπ πω! είιρ!!όο.Ρα»·.Αξ

Ι!οππιε τυποΐοπο :έα-Ζ δεί. ΗΙΙΙο,

ν!ιπι· πο: ι;!,ο πο πετάω· Ρον απο:

οΒοποε,Ιο οπο! πωπω επόπιδο,

απ!επτπΙε πο το Γπρἰετε: φταιω

ω! ο! ιππική νὶίΙο ο ()ο!!Πο, πο

πο: π»! ιπεπτο,ρετο Ροτοποπο ε! Γοί!ι·ο οι: οπο, γ οι οπωω

ίίπ Γεγο,το Ιε ε!!οίΐο ,πω οπο πο

μι· το! οι·οποοπο (εοιπο πο! Μιά ο

 

πο: ο!κΙΠο)τοεπ ροκ-ο! τπγο,οπο

2οΙοοικο! οτοΞποτΙο οπο»

ά:Ποε ει!οπο: πε το! , «πιο Ιο οπο !

επ οπο: οπο: Γεν.:πτέε ,ιιτοι·έσ οι! !

Η πιππ8ο, ποιο το ιποιοοε:!, ε! ~

πω! ςΙο.!αΙυποπο αποφ! ποσο

· 99: κ



Α Ο Το να 8 τ.

ΕσΕΜ:Ι·, γ Ι:ου:τ,ςδυόο ΡμόΙετα

ευετΙο,πο Ισ Δωσε , ρίεπΙεΙο Ισ

πω: (ε: ροι·άκτο,ηο ΙΙοτε5 ω Ια

Ιπιζεπόφ φα: τι; εωο ΙΙεωὸὁ,

εμε «Μο κ; ΙΙειπιτἑε άΙ·:Πο πωπ

Ι·1φ, ρω; πο Ισ τωεπποε απ: ‹Ιο

μι: ιάφςΙΙΙ··ει νωειψ() ΙΙΙΙσ ΡΙπωε.

ρρίςέιιε Μπι ε: ρυο‹Ιο όεΙΙΙι· Ιιἰ

Ιο,ριφε κακο τΙΙ:παρο ει: αΙε) ιο

ωει πιΙ εοπΙ'αΙο,ριιο:·ΙεΙο εσυ Με·

ρω ἀοίεο όε απο σιωΙΒιπω Βεΐ

ΒΙ ρφωτι άΙςΙιοΐα πω: ΙιαΙΙΙιτἰι

μ” :κι γ δν:τηρτοπώ είΙιυ.ιΙοβ

_ο:ό.ηε πω; ροπίοτωσε, πι” επτά

εφ Ιιει·αιωοε ω ιοιΙο ,νΙεΙ·ι

ι:Ιο0Μοο1τ :ι σύ ρ;:Ιστο ωΙΙι α ΙποΙΙ

έδα;,γ ε νεΙ·πιε,Εροαπ α·ΙΙΙ:ΐουοΙυ

πο: «μμ ΜΜΜ πω:ΙκιεΙυε. Ραπ.

ΜοεΙιοεΙκιο οπότε :ΑΜ θα!. Μι

@ο επΙ.ΙΙ:ξσ€Η35 εΙΙ.8ο ,απο Μή” κ

@απο απ: Ιογγο,ςιιμΙ Γ:: ΙΙΙ Νοτια '

8επιρκοπιο,γ_ωω δ:: ω” τοπικ

π: ιοΙ·Ι,οΙ τεοφΙΙεἶωπτιι ειδ:Ιοο το·

απο μεΙ,ΙΙΙΙο Ιο:_εοκτώπ πιο Με

@Μοτο ε: ἀἐεο.` Ρετ. $:.ίιοι·ε, απο Δ:

ηπα 0ΩΒαδιά2.0:Ι. Υ? :ιιιαφε Ισ.

ΥΜ.1ίησ π” Επι;; ΠωςΙω, @σε Σεπ·

ΒΙ_θΙΙ Σ;) Ι1880 Ροκ· καπ :Ισ ΒΙ08 ,_ _

ΙΙ σε ΜεΜ· "ε Με· =εα”ν

° ε Με

‹

Ρ



9 :ΗΜ πιώ” Βτεεω;·ρονο εΙο2ηϋΐ

ΑΠ Τ Ο νπ. `γ ω” ροκ εηι1εΙΙο:'ΒιιεΠΒ(@

φἰεπ το πιο ετι€0τπ:τ1ἀὁ , (μασ

Πε·τοε ΗοωΒτεϊγΛιθτΥπεε επεοπϋ

:€οσωπο #€τόΜετο, Υ (Μ-28 : μ

νἰοῇτι εβιβειωωρμεϊνωε εκ:οΜΈ

5:ια:ι.Ριπω.Υ αμα εστε'Ιο:Πεπτ0,

ειιιτκ1ικ: ίοφ ω6ςο: ααα απτά.Μ

νεἱ.κ φπα: εητπΗοΜΙε2ἰο , πό ει:

Ροτςιιε :σε ρπΘ:ίεΠο τω! Νήσο

πι: ΜΗ” ρετοροτηικε νεἐἶει εμ18

Η οσοιπίε·μικ ?ο Ισεἰεττο , δ Με

εάεΙεπτε ὸοπτοεττπ εΙ:Μι ά6Η.π

τυγεε,εΙυε ΧΟΌΒϊϊ:;τε,ςυε μ. ΕΜ

Ρεεἐ στ: ηο ·εΝτεττ€ απο· · δΘΗΘ

υἔεΒοοἰο εσυ εϊΕΟ:2.(Ξει·αι Μ”,

γ Δε· οπο; ττσρεςοτὲε, ὁ απευΒ,

πτήεκπτω οστσωΑνακ ΜΒ αχΜϊ·

έωςικ ίου Φο εωἱἔ:ι νοικ1ΜεΞΗ.

ΒΑΝ». Αυτα @φ με· Μου απ·

ρΙωάο ε! τἰεπσροηυεΝΠοσὸο πί

ίιο το ίΩΦΠΪιΡΠΒΞΈΒΘΕΟ ίωκο απο

@τα κι επειγον σεΜΗό τοΒπτἑ Θ

ΙΧοεροι· ε! αΙππε·άωΜ ρειάτέ;ά

τ:1?τιικτὶι`ωεὐε5‹ὸ·,ΐ: τΙο πτἰ ωδ

Μηιιε οταϊπωεετ τω οικοωθ

ὸὸ. ω.Νσ απο κι ποτυϋτε: Με) ι

μακ Πίη:μμισ Γσ-πιε;ἱτἱτιεΗεπ Με «

0ῇ08 άι: 8844»! δτι.ιμο μ; ω· Με ὶ

. ΕΜΜ

 

:...ἶι ι

ι

α



. Ά Ο ΤΟ νπ. δ;

πστκΙο στα: απ ωπεε ἐ στα :οι

οτυραΐιοτητα! :ιΗιΜόοπ άυιΜε

τσΒοῇοε γ ἴατἰΒεεἔ ηιήει: ΚΨΜ

Με ίεὶτοεἱηιιἰεπ @Με :Με ΐα:τε

σε Η ηυΞεπὸεΓευΒτὶει σύ απο·

ὸοΡφιἰει: ω» ιοὸο :Μ Μπι γ

οΐαιτιίο Πυρ το ωοὸτε3 ω”φα

Μιοι·ωαπει ὁ εοπωάτε : ὁ ῆ ματ

άοΓοετο! ὁεμιο ἀείοπιΒυεΙ:ο,Ιἰω

κι , νειι·οοΠ , του Πτι ραπ, π! τε

ιοι· Π: οτκὶαιια ε πιαΠα ποι:Μ,ό6

ὶπκτιποτἰοεπ εἱππεπιεήρ Μΐεδέ

οοροτεῇὸ: μα: ΜεΠτσ οΗεἰο,

απο ό: ἀἱεμπἱ άσκωπι (ΞΒτὶΠἰω

α, :ή Μοτο” :ή ΙικΠοι, ευη::

τι:ετταωἱει›τοε “ ω νἰΠτιιιιο: Μ

έα Ιω αι:εοΜΜ , όε πο:Ιπε Με

άουτετι·αιωμίεΞ θ: Βο!ε:κιω ασεπ

ιποςΙιε είσα1·ε , εοπιο ιο εστι ε!

ΜΜι·ο: απ' φα ε(ΙΜΠΑ .ετα

εφε ιὶο ρεωβοτεε , μια πωϊια

9τεοὶα απο τοόε: Με οττοε ἐπ

Με;νω εοίο π: (Με: Ροη11€νοπ

Με τηεισΙτε ρετόέΠε, ευπηιιε σε

στο τω" , ρετο“εοπτὶ8ο τοόο

Με: Πε·ιε εΠεοτεε φπό α να

ΜοτακΙο σου "Με ιεοπὶιοε Φι

βετ εή:ιε πήωττεκ ?ο Ιεβοΐεε1

ο Ισ: «μρετοε:Ριιο: επτνετ ει] Μ >

- ε9ΞΕΟ,

!



Α ΕΤο νιτ: Ι

τεετεσ,ττιεΙσι· σιτε γο , γ· :στο οι

εετιιετςο, τιιιτιοι.ιε γο τσοκ στο

τω" τοπιο τω: οσε σο" γ έ”

τοτε ρετ:οσοτ τοτΙο Ιε σΙιιΙ‹Ιὸ το

ίτι τιιοεττε,τ:μιε ττιποοΙετει, Ετ

οσε Ισ: ττιτίιιιοτ εΙιεΙοΙστ Ιε Με

τιιιετΙοτετετιιστιετιτΙστ γ εΤριτιιττ

άσε Ιω τοσοι εστι Με ττ:ττΙιετΙιιι νε

πει τττιεΙετ στο:: , αΙιτετε εΙεΙΙτ

εστιοτ:ττΙο τοπιο το ετι το εΔΙε:ττ

Μάσι νεοΙτιτι "κι ώστε σποτ

ΐτιΙΙ:ιττιειάσ, πο, Ιε οίειιιοτι :Ιω

ΜετιτΙτι,Γεστιτι Ια διτει·οι εστι οι

Ισ: ερτεττιιοικι. Πείροι:: οσε!

ρετόι Ιτιτοπ Ιετσενετόοιό. Και·

(Νο κι ττιετΙτεΙ)Ιστ στο: ο εΙΙ

Ήεγ:ι, σιτε εΙΙο οτε ότι οΙ:ι:ετττοτ

εΙΙσε Ισσιτει το Π:: σεΙιιστ:ιτ.)Οτ

ι 2τβ. @ρώτα τοι ΙιοιιτεοσΡοτ

ετιεοοἔ οι ΙιΙΙσζγ τιιεε σιτε Μο

. Ρου·ω.ΟΙερ,σοε εσττισ Με εΙ

Η νεττήτι τοι τιιτισ:Ιτε,στιετΙει ΡΜ

Ισττιεσδε εΙΙετ γ ττισειιτιτΙει ετττΙ

τοάσιντιοε.6'εί.οοττιο,γ άεΙΙ0ϋ

τοετιισΙΙΙ:ι:έ τιοΐεσεε σιτε τΙιτε ΕΙ

τείττιο:οιτε τιιιιι:Ιιο ντι τΙεγΙ)εότοιΙΙ

Ι)τεστσέτιστιεΙΙο οποιο εΙε τοι 601

τιποτε τισ Ια οΙαιτιοατιιο: ΜΜΜ·

Νο Με ι·ΙΙΙσ ειιΙσε σΙἰ:ιοε τω:

το το

 

ο › _·

`



, :απο ντι. η

:οπο:,γ οπο: τπογοτειἔ απ! :το

αποτο , οπο Βιοααγα, Ια οτι.

:το εΙο πποίΙτο οποιο, γ πω· ταΙ

αι πιο ταου ο! πιπποο οοποειοα,

αποτιοΙο,αΜόο (ἶαπα!!οτοα,εο

ο άε εΙοτΡεοε,παΓαποα,νιογο:,

τηΖ08 , γ πιιαοα. Ρποτ ττιοοα: , γ

ΠΥ2€.°Π2$ , απ! τω· παο ο ΒΙΟ!

οι· π.: νἱὁα,εοο=ιο Ξ:!πε τπι!πιοατ

ω;;; ; εοπωοοε Μπα τω”

ει·,οοπ τοοοε ΙιαοΙαιια: ι ία!ία-·

@ο Ροκ Ια οα!!τ: οοατιτοε ατραπο

ιω απο Με α!ιι·γαποα,οπο το, (τα

τὶο€ἰΡοΙ οποἰο ραποτα που. γ

:ια αποε : πο, οπο απτιοπε.κπ`πο

Ματ ίπ: ΙοεΕποε ροτ Ια ποιοι

Με! οπο τιποτε, αστα οι "Με «πιο

ι Ιεραε , οποιο!!α ο; Βιιαόα, γ επ

τοπιοτο. Ρου·υπ. [Ποιο , Γειξιοτα,

ματιά:: Ια γπΡττώα το πκιπὸὁ πτέ

!ετ :Παπάο γο οπ το εαΓα,τοπια

Με πιπε!ιο εοποεἱπιἰοπτοἔ Οι!.

Η τοπιαπιο: τποπτιοαΡ τοπιο πω·

›πτ!α, γι.ιπταε !ο !ιΙ:ποιο: , οπο”

πω Ιῖπτὶοτοπ, Ιπτιτα: πω οι·ατιάτο

τοπ,γ ατ:οΓατοπ , μπα: πω οιο

τοπ Ια παπα οΠα κι ,οπο σε::

οπο πιο Ια ρτ!τποτα , μετα πιπγ τ

οοοποπο ετσι το, γο πιο :Γραιπο

ω.,



Α ΟΤΟ ν11.

εστω τε εευεττΙεε,σοε εε Η επτά

σιτε ωεεοΙστσεσε είΙτἱ επ Ια εεττ
ςΙο:Ι : εσΙΙ:ιε ίση επεσεΙΙΙισ σοι· ε!

τττιιτττΙοεεετΙε ω νετεε φτἰεσ Εεε-Ι

σα” ρεΒιιε,Ιῖ Με: τι εΠε τττει·::Ι

τΙσ. Ρη·.νεττΙωΙ εε, ρετσ τΙεΙ -ρε-Ι

:οσο Ισ ρεστ εε Ια μετΙεσετεισεία,Ι

σιτε ετΙετ «τουτο εΙ ρτΙτττετ ττισιεἰ·ἔ

τπΙετπο τισ εε ετι ττιατισ τΙεΙ Άστα-Ι

Βτε,εΐεΙ εΙ ρτττττετο γεττο, στ) εΠ·

2.ετι,ετιιε εστω γατα γ ίε αστε::

τΙε, δα. θα!. (Ι.εΙΙΙππΠετσε τΙοττ

ΙοσιεΙΙΙοε Ιεενετὸεἀεε οσε πιάσ

1σσεζμιεε άσε τα, σιτε γο τε τσα

τε σστπΙε τε εΙοεΙα.)ΡΙ"π (Με στ·

2εε ωεὰτ‹·ΞΠ:ἰ€#.Ηήο,τΙΙΒο,φ.1ε

Πιτ εσιτεΙΙτι ρτεστΙΙετστι φωτα:

νειεε ο το ττπάτε ε σιτε ΒΙοε η:

ε ίσΙει, γ απο Ια πιο Ιε Ιευεστετσττ

σιτε ετα Ι:τωτο,ροτσυε Ια ΜΙΙεττδ

σε σα: Ιιε εστι κατ” εέττκΙεΙΙΙΙετε ΕΟ
Ιετ·ΙΙΙσ τΙεττε σε »πιο ετκτικτΙε

ἔ: , γ Ια τσιιἰετστι τττετΙΙσ τΙΙετ ει:

"τα εΓεεΙετε επ Ια επεσε ρι1εΙΙα,γ

Υπο απτο τοεεεΙετο ρΙτττετΙσ εεε

Ια τ:εΙυεςα;ρετσ πο Ειτε Μάτι, εΙ ο

ΜτΙ σε ΙΙιττΙτ Ισε ΙεστπΙστεε επ ε ε

τττ-Πε ττττιπάσ ρατε.ίαΠεητετ Με

. τω” ·χ ΙτστττεΙ5 :ο γ @τα επ @Με

μα)

`



Λί:ΤΟ ΥΠ.μ. 82- -

' 'απο Ια :Μο εδτι·Γι.τ Με:: Γεώ ·, τπτ

Μ Ροτ.ο@ὸο1ὁὸ€οἀε ει: οἀεΙιἰ

:ο αἱ: Η" πτήοπ- ίὶιοἔἱεὶο;Ε(ὶ‹› Μ

νεπώσ μι): Ισ εμε όειιωόεΙ με ·

Γουι:τειτ ει: Ισ εμε "κι νει Π: με

τω. Επι πω;) τεπἱιι ειἐαεἱτι,ηιιε: επ

Βία γ οτι πώ εωιεἰοιπἱε ωιο·επ°

ΜΜΜ εΐεα!φπι1ι:Μπαγ ροτε_εὶα -

αμε Μ:οάοε Με ὸ€οϋοκο πο :σέ

Μα επ να» 6!ει·1εει,ίεΒιιιπ ΠΙ :πω

που γρκοίοιπετἰα$:εἐἱ εμε Ιοε (με

μ18οίοο τοπιο ο;Ηαι,γ ΙΒΒου,γ να·

Ιει·Μοη Ιοε εμε στην: ρτεΒο χεττἰι

πω! @οψη Μέ νωΒιιω-, γ (ΜΗ

Μοτο Ισρο;ωωμ :μπακ ογιὶο εο= .

πιο εΠωιο :ο για σαΠο ;οΙὲο‹!ο

:Με .ναι απ:: πτἰτωὸοΙο τοόεΧω

τω,ρετο ροκ ο:Ιίο πο.άωιό ὰ: Μ!.

Βοοι·εόομ:ϊ ροτώσ ο! ποσπἱπε: πω

νὶΔυΒἰΜο. Ραο·υνει·όεό εε Ισ εμ”. 0

άξιο: ; μνο απο σε: Με ροκ@Πλ

«Μ, Θ!. ΕΜΗ: Μαι: ; ροεο ΓεΙ›ω

:Ια ΔΩΙ1αφ1ε ‹Ιε ΙΒΜἐα , ὁ φωτο

ε: επεήοι·· ρω ωωιο_όπ ῇυθΜο τ]

6ο στα» ωοπετι.ἔἐίοἑ›ὲοΙο.πκξον θα ~

@ω φ1ε οΞονη3,ηΜΩ νὶοιἐ6‹ω

και £ο_π1Ϊοὶ·ατ Πε ι18:ιοιαθο1ο Ιου."

ωΜΜΜπουωφο βΙθΠ80βΒς·η

;ιιι·αόσο Ήλιο Ιοε @πιο ν, ρσεΜπιφ

_ ξ · ` Β - ικά::

πκ~



2'ἶ Α(?Τθ ντι:

σει·Γοι:σεΙοο σοι ιο Ιι.ιΙΙιεια,γ·σσο

πμιοΙΙσε- ρσΙΙΕστιιιιι ε! Κα)=σοιΙο

› Ιω ΟιοΙΙιε.Μιι·σι ΙΙ εειιιιικΙισ Ρ:ιρ

πι· :ιι€ο επι οΙ”τι: φυσάει μοι··σο

σα: σε ιι ει” (κι οπο: γ ι1ιωσ ι

ΐιε·Βιιιι τω» ‹Ιειιἰ,ιι τιιοι·ισι ὁ Πτι

τοποσ, γ σου Μίκι: ιτιιΙΙ58οι,γ το·

Πω τοι·ιιπστσε Ισ ΙιΙ:Ιστοσ πισω

ΙΙιι νει εοιιίεΙΤιιι·Ιο οσο πιο οπο;

Ρετσ εστι Ισ Μισο οιΙοοιισο,γ σοπιο «Η εσταοοιι Μειωσα Ιὶιθἱιι

ο
ο

` Ι·ιιιταΙιισοΙιιιωοεΙσσαιΙο-Ιο ο ~

Ισσ,τσόσ Ισ τιιιισ επι πω: ,ή πιιΙ

νεται Ιε οὶιι άπο: δι πιο οιισσιθ

Η ρΙο Με σοι· ατι Μαι , ροή · Ιογ

πιο: ι:οσσειά:ισσειιστικι ιιΙιι σου

«πιο οΙΙο ροΙεσ το σωσει οποιο
Ι ιιαΙ:εΙεσοσιοισεει·ο Ισ στοα”

Β,ιι.ισιιι ροεσ.ΔΙΙ:Ι. ΙΙ οι πισω Ισ

σιτε φώτο οι” πο: ιΙσιο; γ :σ

Μο πιο τοιιίιωΙο,ρικε Γεγοιο σι

ι:σσιο ε:ΙΙα ειιιιΙΒο νειεΙεσει·ο , γι

ι:ι·ιΙ.ιιΙο σοι· Ιου σιιοιισ , μια: ο”

σε: ιιοιιΙοτι ριιι·σπιι:,οιιε Ισ σου

το μάταιο Δωι.ιιιωω @μια

Ισ πιασει. ΡΑΠΗΑΟΜ ι.Ιοιισσισε Με

ιιιιισιτσε, γ Με Ιϊσιτικιιιε , Ιιιισιο6

πιο ο επι Ιω ρι·οΓοστσηιοεσι:Ιοι,ζ

·~·~ · να οι” οπο μια; Με ραΙΜου

# ο ει Ια
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α Ισ Μ€ι1:0τἰηἱιὶετι-ἶο το εεοω!πΐ

::ο Β; πιικΒο εμε-ω: ρκοτωτιέω

' ω πι:: Ιω εκιωικι·ι Α:οιιΙζ:,ςυἰ

ο επι Μ αι!:ι το ΔΩ: τοπιο :πώ

τα ρω Ιω αποτε:.Οε!ω.8ι ει· Ια

ρπιωετὶ , πο Ισ Με ο1ιιΜ.πίο, Μ

Με” εμε Με ρ:ττΠόο αοιχΙοε 2- · 7

ΐιοε Ια πιππιοικη :με :Με ώ.: Μ”

κσηιδ.ειΒε τεεώιι!ο 6: Μ ΜΒ"

εΠο τη τι; οι:ΓεπεΙα, για ετσοῆ ε!)

“ή Ματ 1Μἀ111°2 ; παο: :Με ει.

πιἰιπο ρω· (ιι €αίο ., ηικ: Μ: Η: ρο

ιὶω εἴ€εΡΔτ‹ἱοτποτε, τμ: :Πο οι

Ιο ΜεπιπςΜ γο ροκ ω τουρ ό;

Βε2ετ,Ρπω.Υο γε άε[εοπΗρω

ό: Η Ροάετ “Μ” ροτιμιε: μ·

εποε ρικΙοειεαΜτ εοπεΙΙο έ' ω: αδ

ΡετσΠε ο ροὸωἱε ἀεπἰτ νικ ρεΙωἐ

Βτει;γ εστω: Δω, ΜΜΜ ΜΜΜ;

Φ: εωοτβώτ γΒο1σει·Ιει ε:ατο,Γεπ

Ηπα ε” :τή ετδ όΒβιι2Η άΦΗ0.0ελ

Νο τέΒο α» ωικΒο :ιι ἀοἴώδικ ·

Σε πιο πιο εοποεἰεπὸο;ηἰ ΜπέεΙο

τοποσ ω" ή τάφο: που άι: τα πω!)

09 Τα ιικι:Πτο ὸοΠΑ5 Μ6οτεε,μοφ

Μπα νετε!ε Ηιίατιτο μη· απωιιίω

ΗΜ , φωτ απο ω: Με: .

ΡΜόο , ηυωτσ Π: επ σε: Π» βη;

παοκ; ειπΙα [υπο , να εφ2Έ
Δ - Φ . Ηι Η



` 77 ΑΦΤΟ··νΙΙ_.

(Η ΡΠΕΠο , επτἶεωοε φ.ιεάο, πιά

απ:: δειπ:ιπ Π:: ν67ὶΠ85,8τὶεης|ε`7

0ΓρεΜ €Ι€Β:4300 ὁ6Π8 εί-ε:ιΙετε , ω· |

Ντε γο ει νεἔτ ηιιε Με ρσὸτἐ Πε πι· ~

ίοϋκ: Ισ ΙπιΜοόο , γ ροκ πωπω”

Μτεκποε «Με :με το, ηὶ γο σας· ~

στο: ρεοίοὸοωὶπωῇαῇἑπ :ιππ!α

8ὶ?ηυὲετ› Πιβε ; το! Ποτε ει: :κή σε

μΜετοἔΟεΙ.(Ἐὶδ πιο τε @Μετα τω!

μη· άστο, ηοἱεπ πωπω «Η ρεΠό

410€ επι ρἰεοίο ει: μι ρτουεο|ιο,

φυεπ ω” πιω ωεωο·τἐα ὰ: Η

«μια όε Η πιἰίιπο.νιω €Μιντ ονωά !

ωγο,ευσηιτε νἰεῇει, ΔωνειΙα ε!

αΜΜοΜΗ νἱε]ο=, εσυ αμκ νἱευε¦

εστω εΠεοι58οο :ι ω! ΒοτεΞ ΤΜ,

Ϊεῆοτπ,ηυε Μαη νεοιά:ι ε; ΜΗ

τοπ κετὸ‹.ἔ ι :ο πιο όο[ουΔ8υε μετά

εεπιθον.Οα!.€οπ ω. ΒωΜωε ΜΑ

ῇ:ο,6ίε$ίε Βετέ Η Μ·ηθώέ ΑΒόε1τ,

ΡΜΤε,οέτο σε ε! προ Μ όε: ΙΙοτ.π

Με οεεεἴεἰὸΜεε εμιω·ιο το: μπω

μια: ςιιἰεηΙο ευιπρΙε: τα! ν3ό4·

(μπω ομήεω Π: Η εμςι·ι·1ο. Ακιω

1ϋ:Πν,εμπετοικε τοτοεπ ιι°νεΙ!ἑι· ,ῇ
Με Μ”. Π':Ι.Νο Μιταεροτ :Μ νι-^ ώ

«Μ, Μο αιττπε επι Η εστιν: , (μια'

@Με :ΜΗ ΜΒΙατεοιοε Απ. Αίεἰ

@Με άο τω, μια @σε 1ο Με . Μειν·

Πἱἔ.



|, - Ι ή. . _ τ_' ‹ τΙστο «Μ. Ι ε?

'-εττεττε·Ιτετ.στιε απ· Μοτο στοΙο σε

πωσ ι·Ι τΙω,Μετ ξιτεεεΙε·Ι:ΙοτΙ Με

ωστε στο Μι:: τ'0ττΙ:ττ εσυ τίεοϊ

το Με Γ:ετίευσε ρω· τ:ΙΙιΙετεε.€σ!ε.

?στα τισεΠεε :ΙΙΙεπτεσε , 2160εΙΙΒε

πατε τττετετε τΙεΙχἐκτ›'τΙε Ια ωρα,

σιτε ρετεεεε· Ιετεσε : Μ εοπτιο

ΜΜΜ τσεΙε Ια τοσα επ Ι:σΙΙεσ Ισ

τ.ε. ΑσίαττΙοε εΙΙ:Ι τοσο τι ριττπο,

·τωεφω ατε ρεΒιτε σε ατε σοῦ”,

? σεεΙιοε ‹ἱΙω ΙνσρΙειε,γεττειιτο:

σιτε θεά: εΙΙεΙεσέόΞφτεΒΙσε;
ηττείεισαστε γεσΙεΙτεηΕμΙτσοΙιε-- Ι

· 1Ι.ιε,)Ημε ωΜτω,τει Με πιτ ν”

έξω: φωτοόσ ττιε ρετεεε. ΡετΙε
σε· οττωΙετάε ΙΙΙ τε ηφίετε Με οοΙἔ°

τενΙΙὶτε τι τεΙεε ΜΜΜ, τΙεκετττε

τσΙτ.ιτ:ετσ:Ιε : ατε νοΙστιτω σιτε

. Με Ιτ.τε·ΙΒο.Μ·σ.ΡεΙΙο τττετΙτε, πιο

ΙΙεεμιεεεωΙ;‹τιιε Με Ιτετιεε :στο

τμτιΙΙοε,γ ρτουτεεΗτΙ·ιεε-τεΙτ, γ Ια

Μία εετε:Ιεστε ατε εΙιΙσΙοτ. θά.)

(ξεδσΙστ Με ετττετεε ; ΙσοτΙεΐ

το ΡωτώΜε τοτττΜεο-ΓΙόττω

ΜΗ έσω νεα τΙε-τϋΙ·Β ΜττΙο , ΙΪ=-Ι

τπσφε σε φωτο Ιποτεεπταε ·επιτεΙ

το εε Ιετ!τ·ΙειΙτετσιιε ΙΙντετΙΒο ΙιτΒί

σε ει: Με ρεεΙισε,σσε στι: σιιΞετε

ίαση τΙείΙε ττειιπεΙοεσιτεΙτε Με .Με

Ι Ι 0 Η: τι·



Α ΘΤΟ ν1Ι. ο

ΥΞόσβ τοπιο ριςιιιιιε. Πε!. Ριιι:ε '

όποιο ΙυΒιι· τετιιειιξ ,ν οπο αυτι ιιΙς ι

80 Η χο ιι:Πε Μο! ρω· :οι μεση

ώμο αό:ινιιΔ (ε: ικα: Πι ιιιρΔιε,ιι '

ειιςοϋπιε όαιι6.4π·. Με” ειιτιικι Ν

μι Μοτο (ώστε σε! €Η011Μεο. Οι!.

Βειιιιι8:ιεε Ι)ιοε,ιε Μίκι: Μπι Μι

ΒιιεΙ Αιιεεω οιισ)8οτάει ιι ΜΚΑ

ρΗ:ι:,οιιι·: ρι:ε!ιοε, γ οπο ΒειιιιΙ::- ι

εει.Ροτ ΙιετιιιοΙε το :απο παθω οι:

κι νισοάο Ισ τοι.ιοε ροόιδ νὁη

μπει σου η οιΒο Νοε· πο ει), απο '

τιιιάσο ιη:οςιιειροε ως; απο: ι

εΙ τησ "τι οιιιιιιιο γρ τοιιοιιο, ι

πιο Ρατεα:τ ου: Η ι·σεοι.ιιιι2.ε πιω:

ὁ ειιιιοτι (ιιοι·αΙιοπιιιι·ε ιι.ιεϊιει μι: ι

τε :ιΙωτι9οιο όσ τι μπα 'μποτ τι! ι

νιίὶιιἔΡοι 1)ιοε ικςιιόοίΒουσε οι ]

ει‹ιὸειτ Ρειτιε @Μισο Βιειειιιμ ιο· ι

:Με ιο; οιιρ·οιοιι το ουιετειι,οιις ι

πιο ιο ιιιιάιο Βιοεορτιι :μια Ραμ ι

ιιι1]Βιι ειιινμἱὰοροτεί (απο: οι: Ξ

α: ιιιι.ιτιιτιιο ιιώειιιίπιο Μ: ω» ι

Μω.:ε οοροδο.γι Ιιετιε;ο- ίδιοι]πιο Μ; ειιιπιειιμ βο Ισ «με μια:

:ιο εοίω ,ιιοιιιτοΐοιατυ ν 2επτίΙε

1:,ρικ:ε εε @ω ιιιιιιιτο τιιτι-εσιιπι

Δ πιεεοΜεοιπο ε! @πιο ,ιιοΙΕιιι

©199ττ6ΜΜοκτοΙ.ιιιο : γ ριιω ιισ

Μ Ϊ ;Ε Ι 1 Ο Ρ"

 

 



ΑΠΤΟ να ~88

ριιεάω άε: ή ρτοΡἱω Βοιοτ , 8οτ ο

ηωω ρι1Φάε,εμπ πο :τοπ :με ο"

"Με ία-μΠε οτὶα‹:β ,ζ φιε φα πως,

:απο ΜΙΒ ενια: εὶ ;γ ομιειοἱο ε! ο·

Μ : ιιἱπἔιππ «Μ η ει·4:ιι!α επ ο!

ππωάσ Γιφει·θιί;βω5 ηπα εοτι :υ

::οτόω:!ε ι·ευρΜπο ΡϊκώιιογοίΤε ‹Ιο

ΙΙείπετιιτο. ΜΗ» 90ο ρε ρεεω:!ο

Βτἱἔ:π , γ Μι· μπω Με Ησαυ

Με: Ροὁἰεπἀοἴοέτοωρὁἱατ.ό”.

Α !5 Με , αστο "ΜΤΒ , γε πο Π"θ

ςιιὶςι·ε ιπἰιτἔζιιοο, Μακ: ΜΧ«πι το

τπεἀἱο μια» π·ιἰ @Η ,γ τω εΗὸ: ·

ΒιιτΙιπιεϊο ὸεωἱ. Πι·Ι.Βεριε τω

`ϊοπ·ωι·ι άοΙοι· τοιἱκ Ϊόπποε ζ τω!

ς›εεωο) ωκί!:τεε;Το· ιγαε Με νΗϊο

ι ΜικΜε Ηοι€δ·ὲ 7 Ισ @σε ο ωἰ Πέ

Ρτε”ορτοιιοεΒ:ι τδιϋκΣ. Ροι·ςιω

εστω Με “Ηό8.ϋ5 εΙο Με ρουΓο-#

Με ίου ὰἐιιετΙΞε, :ΙΜ Με φοδικΡ

ΜεΜέ ὸἰιιοτἴἐεΓαε ορετκἰοπε£

γ ὸὶΡ6τεπτΘε: τοάο οΙοι· ?αστε οι

Βμεηο, ΜΗ εστω ροΙεο,ηιάσ,αδ

[ττιΠοε,Βιιιπο 66Μιιιπέ: άσ @Η

ΨΗι,άε τ0ΜΕΡΟ,ίΙΈ ωοίφ1ετεχ Φ:

ΉἙεἰΘΓο,τεεΞΒΗἱᾶεΒ επιπ:Ιπ όέΙί

ὶζ€©ἰΜ$7πΝέΠτιμ γ :Πωσ ε» :Ισ ·

$‹›ῇΒωεΙυε $$ΜΜι ροεοΙο πκιότε

Μ: Ιιι€ρι·φΕτ6βττσ€οίο ΜΜΜ ?Ο

Η4 Παπ·



Ι Α ο Τ Ο να Ι

·~

Ηειορτο .ροκ οπήοτ ο ΙοςΙο,;,σ α. Ι

το πο :ο ο οοἱει·ο άοιΙΙηριη; Μ;

Μοτο τοπικ ΙΙπποε.Απε;ςιιξε,4$ος Ι

πιο «Πάει πιαοτιἔ νεοθοε οοποοΙ.Μ

γ οικοοτεΐοιε Μι ΙΕΙΙο.3έΟζ!.Αωω

(με Ι.›Ιαπωέ €ητΙ:Με;,οο ω]η!Ι

846 ω”, Με, Υ2,μ,οκιΙο Μπέκ
αν: οιοτοΠ τοιοομεηοίο,ροποφα

Ι οιιἰετε: οιιοΙισορ2Ιοοοεζ Η ροτ

;ιό ογοτ αςοοΙ απο εωἰΒο τοπ οι

αιρΙτειο ο Ια Βοετι·ο,ποΙ5Ιο τΙο Βα

Ι πιο· τοἰοὸοὸὲΟεἰΜ. νετὲε,γ οπο

ςΙοίιο,γ οπο: θα: τοΙοοειά.ωΙωπ. Υ

Ροκ· απτο Π (ετΙο,οοο απ: ΙΜ το·

ο:: Ισ οσε Ιιοπμ;οεθοι· , τἱεοεπ›ο

Ιιοοι·οοε, Βιι:οτεςεωε, γ επτα”

εινα: Η ΕιιοΙΙ: (οΙώο;·ο.

Ρετο οοοοοε @οθα: ί`οΐπιᾶἶαξ- Ι

πο: πο ρατιετεεμοοεο το - Μαιο

:Πε ιΜΙάι·: οι€ο;ο,οο. Ια ουσΙ ά·

ς!ειι: Μ· εουΙο,γ Ποο,ι:πεοε επ έ;;

Ιοι·,·:τω επι :οΙοτ,γ πώ: Καμια

1Ποοο ώ: Π: (οΙοροπορποΙεωίπιιο

, Νο οι Μο πο πωσ οΙΙ:Μ, οιαΙιΙΙ

@οτι "Με ςιοιξςΕροτρε οπο ο;Μ

τοο,οω: εΙΙο,χ;ι_ροορτρΜΣΙοοο Ι

ε.Πο.Ι Ι)εκοοοκο;;ροδρσο οσο ο;

μο,Ιο,οΜ” ο οι;; @ο οι νεοϋ

βαζΟ':|.Υε Μαη Ιο ουσ σΙο Βου·

_ Ι ' 4 ως.



λ οτ ο και ο
Μου:: με οικω ὸἰεΙιο,φ.ιεποΓ6ωο

με: :πιο νέτοο Η: εμπετεε,-οο θα

οοι·ςμιο , (Πιο (μια: ροτοιιο ίσοοε

μια: Με ειιιἑετο γο εμού γ Ιε τεοορ

:οτ Ηῆο.Ροεε μοι· εἰοτιο ε!ε οπο

πως:ι·ο οποσ γο ο τα εοΐοε,ουο

καθε :σε νειἰοοε πιο ροτεεέ Μδ,

Πο απο :ιΙοετο ο! £01°οςση εεόπ

να. οπο Με νεο , ροτουε Η: οπο

πάψω εοοτίΒο.άτω. Νο-νἰιπο:,

:Η ίΕοοπο, εη8οοοά::.Ο:Γςβ. Νο

»ο ΐο,ο Ιω οοι·οπτεο,οοε Με Ρδε

ΜΒΜ. οεω!όο1ειε νεπάσο ὅσο

εὶο οινἰοτωΡοτοοοεΙ αωοτοιιοεο

ἴοροεο Πο06011.ρΗ::0 ;τωοτ,ε Μ;

Οοο” οσο οϋτω,@ο [οοε:·εΙ ε!2:ιμ

:Ισ έ! η εοετοτΞ μ έΕ!ὶεἱά Π; οπο!

τοπια: $εωρτοιπο :η ο·ή :ο@Ραμ

Μακ: γ ο! Γοο _φω ραϊκτο; , ή”

Μή ο εΠε Π: οι” οσο το τοποσ",

ε ροτεμ.κτ @που θιιιοτ μου” ::ο.

πομπο οἱε811€5:ἔ0$ΪΕ3ΝΡ0€0 Ιω

πα ού σιωϊειΜοΓοοκεεμιτἑεοτοε;

οΙΙοοε5ραοσσο:,1Μ:Μ:ΩΝο:Μ”

σε ογήςιι· ω;ὁὶ£ἱ0ἔηειο)ο οικτε-!

ΜπΛςοἰ .νκοποοωΙΒο,νοτοε

Η ηωεω πω:: ίιιοο“ωοπ. Δω”

[ο ά: τοΜϊοοε Επι οΜοέ (Μ. Νο

οπο α!:οκο ηαὐεωφέςτοΊσ Βοπτι

' _ · 1-1έ Ιιιοἰτ,



Δ! Ο το Ι ΤΠΕ τ

Ι”υΒΙι·,ι·ε:Ιω :επτα 8τοεΙα Ι ςπεΙ@

ωοοιω: Ε: ΙωΙιΙοε , δ ωυεΙΙτα8

Μετα: απο. Υ ΙΙ ωΙ τι: ρωοεΙοια,

@Με εΙ ιΙε τΙ, γ τι: ά6Ι;εμ.Ιο Μή

εΙ ἔσω Μ11€Ι10,ΕΙ1 πιο μετὰ: ΙΙΙ

εΙ.σ.Απ.ΒΙοο τεπ8ο,Ι:ΐιοτ8,€000Ι

:Ιππιεκπο εοοπο τοόειε πι: πιο·

τκ:5,εΙΙοεΐ: Με ρειΙΙΙιώ: Π: οιπΙει;ε

μια επ :ΙΙΙ ρτουικ Μο: ρεπο εσωσ

φ.ιΙςά:: @σε ΙκμΒε τοΙ :όΙεμφιεΙ

τει5Βο ο εμήεσ ΙΜ· σπιτια :οικω

Με ογό0. ὁ Π Π”, ΙεπτΙ:Ια τιποτε:

πτε Ιω , τἔΒο νε2ἱπεἔ? απΒίιΙίοΙο:,`

ΙαοΒο Ιο άΙτέιο:ΔΙεΙ,ς] ειιτκμιε πιο!

@ο ω” ιΙο ρετΔΙεΙΙο , ίατεΙ επική

€απ:Ιι·θ επ 8βι·:ιόετοΙ ῆ απ ποσο-Ν

:Ι.›ε.(Μ.Ε οῆ τεσπα γο Ισ μα

ΙΜ Ρήωετο,ηυο εποχρ:ΙΠοιο

πρωτα Αν. Νο ΙοτΙΙξςο ροτ:ΙΙει

"σε Με, Έπιο μη· στα” ωικΙιοις

ΦΙ.Ποωο @ΙΜ "σὲ όείΙΙ:4 ι·πε- ]

ποπ τε ττποβουτΙ::ει κι: ° Ιι "πιω

Ισ :ση ΙοϋωιΙω Αι»Γεαπε Ιε Με!

πτἑεὸοἔ ηιιο4ΜεΙα:=Π οίΙυιίϋΙΙ:ω Ι

Ια :Ιι16:ιάΙΙ:ΜάΙ6Μ πιο αΙΒΜΙΙΙο Υ

Ι.·ππαερεΙΙσ ιΙο ΜΙ· εοπίδϊό· Που· Ι

πω;;; τσεΙΝΙο αγα;ι:Ιου γει·τε;· ρα

· τουοωθ ωαωυΙΙΙο@ ε:8ταοόε

Η [Μπάσα φωσ: Με οχΡαια·Ι6

απ, - -Σ )..Ι. ω.



Α στ Ο ν”. 9ο

το άσε. Αγ,εΧ,διήα,Β νΜΐοε ε! Μ.

βετ όε το ρτιοπι , γ Ζμωοτο Η· Μ

μρωιιο:Μόο ω; ετιαοςα γ εδω

ῇο,ν χ ,φωτ κοιι:&το ΜΗ: )· σίή

πο Η Μ!ιο Με πιο! οσο ρο1εεο!ϊι

Βο;;‹ῇ νοο οπΙει εσφο γ οπο απο

ρωταω, οετοξ ΓοΙριω μοι· :Πει

:ο ία ανο Π: ρτεειε οι· ιεπετ, γ :ό

τοάο: ειέπτρΙο-,γ σ..εοόσε φυεΗτι

οικω ειπει,)· τοόοε [πετάω οπο

Πω αωγ οιιειωοε,γ ωοενπο Ρ1ἔ

Το ζ σο η οττο,γ ουσ ο1ίοΙο εε ο!

Ροιιοάο,γ οφ! ίοΙο :πώ α] Ν: :Η

Μή ΙπτωοοεΒοη χ το τοπιο: οπο

του όο; εμε τεοέπ ῇ Με τεϋΕπ

ὰ:: ω εωω Ιο Μο οε Δωκυβοη

Πε να;» ΗΠΑ Βοτει·ει ιο π»δτἱοοε:ἔ

πιο το ΓοΙ›τετοο ωυς!ποε ω5μτεε:

130 ηοπ:ι·ο επτεοοοι· ιι” είέειιοο·

ΕΒοηοιιτπο νοο σα: 82τ0όΦδ;Πί10Α

:ο "το ροἴε πω;» ω οῆειοο:ιτπκ

Ρυοάέ άο:,ικοε οιιοτιο,:ν οπο; κά,

:σ τω; τάτ1το;γ τοπ η εοἔι οπο.

Βει·.Νο ογ:ο1Ει-ινοε Ρ6τότοο Ιιή:,

ῆοἱ ωιπ,ἡ πο 138€ Μο νο Ιππο

άο , Η στον! 2ο τορ:ιο πιο Μοτο

ὸοτκὶε ἴε ιιΜδοσ Μ! Βετο , @που

πο Ματια: επανω ο;ο,οιιτε ο εμέτο

ρε!ἰΒτο ω).- νοει Μή." ςοκι,ιιέ

Ϊ ο . ταο



° λ Ο ΤΟ νπ. >

επιπππππππἰ Παω υπ·Γοποππο πιο

πε ΜΜΜ:: νο π-πογ!ε Γο!ο πο·

Ψε2.68 1ο επεοπτποπεε· που ο ‹ πε

ΥΠΑ ρωπ. !οΙο Ραπ πωπω!!

ΒοεΙα,'νπ πποπππιπ· ΓοΙο εοιππι

ρπε!ὶο ποπ:: ΙκιΠπο,νπο Βο!οπά

πιο πο που: νεπ·οπο. νο πε!ΗΒο

πο πιο ε: εππτεπα` ίε: εμπεπ ίο1:ι ν Ν

το;» εποε ρπείἘο Η εποεΒεεεεΝ

@πε οιπεπεπ , Μ” “πιο πι1ππεπ

πο @ε νποἔπππεε ιππεοποεππεππεπ :Η

άπο ε!ε!, «με εποε τεπέζο :ι ευεΠ

εεε.Τεπ Η οιπὶεπ:π οοε,οοε επ ω»

οποία Ιοεο!ε,εοππο πεπει Με ο·

πεῇ·πε,όοε ρπεε,όοε πωπω, οσε ο·

πο” εποε Ϊ3Μπσ5 επ ο απτο, εο

ππο άσε :πωπω ποτε πεεπιποπιπ,γ

Π εποε εμπίπεπεε ππεῇοπ πε ππεπ,·:;υπ

πππεπτπεπε πο” τποποε πω: επισπ

τπ:Μποππο Πο ρποιπεεπο πο επ 6·

πιο εοππο αππ!Ιο επ ε! Μου. Υ

μια εππποπποοε πο εεοεπεπ #0

ίοεο,προεε ο 8:πωπεπε. 5οοεπο Ροποπεποε Απ. Νοίπποε, Μ·

οτε :πε πποεεοπε πιε πω) Δε πο·

π.πεπο,οπε πο πο εοποπο. πεπ

ρπεΙπποε·νεπέπποποο έι.π_ωμ.

ωμή θΠοΥ Μ (Με πε π;» πιππποπο

γεοϋππ:°ιΜ· ποιο-ε πο: επεποππ·

. .. α”.

  

Ι



`Α Ο Τ Ο να οι·

απο , οπο οιι·ο του οτπροοΙΜεΙοο8

οΙ.ο.ΡΔ%Ξ5:Ϊ10Γο, Πιο: Μονο ω οτι

·οιοΙ”ει ρτοΙοτιειο.ΑποθοοιΙΙΙιοπν

Ιιιο οικω Γοιι το νοοιεΙο.(Μ. Ι.Ιοι

οπο σε άοίτιο,όοτιοοτο Με οΙΙέ ο

Ιοτιτοτ ω ιιοεοιιἔιιο Ιοο5οπ3Ρ8€Ι18

οΙο:οοο :ΙΙΙ Ιιοτιιοτο νοτοοιιοοΙο ο!

:ΙοιΙ:1ο ποιο οι ΡειΙειοΙο.- ΩγτΙο:ο

οιιτι·οπιοοε Ισ οπο όΙ-Βο;Υο ΙειΙιο;

το Ρότιι·ιοτιο:ιπιιεο Ιο οιιο το οπο

τιιοτΙ, γ το Με :πιο Ιο οιιο το τοπι
29,Ιο ιοΒο:Ιο, οοι:οεΙο ο οποιο· Ι::Μ

οικω απο οσο πιο Ιο Με οοιιοο

τΙΙ:Ιο. ?εποε τποιιο:Ιοο οοεοΙΙΙιΙ

τἱο5,ρ0τοι1ο οΙ ιιοιτιρο τισ Ιο μι·

οΙοοο: οΙ Με εξω” νΙοιοΙο οπο»

ιΙο ρω· ιΙεροοε νιοικΙο Πι ροτιο Γο

Φο πιο Ιο 'φετινο ι=κιιιτοι, ο :πιο

οοιιοποοοιιο οΙ το ροτοοο τοΙ , ο

πιο Ποιο πιοΙο 'πιο οιιοοοι·Ιο ω:

οΙΙ.ι ιιοοΙιο. Αυ·σ;Ροι· τιιΙ νἰ‹Ια πιο·

όιο,οιιο τοΙ πο Μ: ΙοΙΙι,τιο πιο Ιο

τιιΔιιοοε.Ροι·.Μοάτο Με , μοι· ο
Ι ιιιοι·ωΙο Ι)ιοεοιιο πιο ΙοΙεο ιο οΙο

οοιιὶ Πο Εισαι :οτι:ιοπο, οοοιιιο_

Μ οιοοι·το ‹Ιο οπιοι·οε Π: νιΙΙ.ι, θε

ΈτοοοΙοοιιοειτο :οἱ ροόκο πο άοιιο

μια πιΙ,=ΙΙΙο·οοο Ιο ιΙειτ.κοοιππο

τοιιοο. Ε.ει εΙΙΙοΙο , οσο οι:: ιιαιοΦο

|-»!Ε



ι ·· Α Ο Τ Ο που ι

:με ιιο ιικοιιιι·ι·ε ιιιιτοι..4π.οοο;

το @Με οίΐι: Μουτ :ι ο οιηιβ μοι!

Η οπο :οποιο ε!» Μπι οπο σε ιο!

οιιο ριιΜί)ε!. Νο οι” Βιιιι_ ίιι·ιο ι

οπο κ: ιιιιι:1Βα ιιιιιιε!ιο ώ οι “Μι

.1ιιο,ροι·οιιο ΕΤἐ!`ι ροιόοοιι πιο ΠουΞι·οοει ω οιιιοο οιιει!οιιιετ ικιισιϊμ

ωε=ιοι·ε Μέ. Μεομο οι ἐ ποιοι·

Βοοτο ,ιια8οοοοιο , ουσ οοιεπι

Μ" οπιηιιιιοπο ετα ιιοτι:ε οπο

παριι,τοιοοειιι επι @Η ι οπο. .ω.+

Νο ίετέει πιο οείοοιτοο,οιιε :ιι-ι

Με απο νωεόο Πο Π66€ι:ι. θεο

&.ιι εοπείιιο γ πωπω οΗΜ πο
ειρει·ο πιει ειοιιι,γο ί·ιιιοοιιι , ουσ ι

:ο ιιτιποο2σιιι Πο ιιοΙοζι€ , ιι ο! 8ο Ι

€οΙοι·, πιο: εοιτιο ιτε-νο. ριιιιΙΙο 1

ΒαΙιιΙΙο,Βιιτιιιοοιιισοτε,οιπιειιόο

εμε οι "οι ιιοειιοι πιο Γο_Ιε ποιο `

Η ι:ιεί!ιι; εδωσε πιο οιΔοι!ιιυιιιιι

:οι €0ιι›8 τ αυτοι τιέΡο 1οειοι€όι#

:σε ι!ο “η τιετιιι~ οι›ωιοο τοιιιᾶ

απορια ιΙιεοτεε. Α". Α)· Γείιοι

ιι-μ,ποιω :εποε άι: ιη οι.ιιιι:·

ι·ιητι:ο ιι·ιεΐιιι·ιι μοι· απτοΜ, απο

[οι οσα” όε οοιιοΙιο Ποιο Μοτο·

πιο ο :Ποπ οικι:οτει:οιιιωτε «Μπι

- οπο Πο Το)> οοοουισιιω ο” μια

“Μάο Εφ ι:Η Με μιοικιιοιε·ιικ

` > | ΗΜ
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.λ(:ΤΟ νΙΙ: / ,ί

εΠ.πι ο να:Μετ Με ειπαμε” ροω1

"σο, :ιίεἐ ροκ: όε: Πήμ48 @Η απο

Ο @ο ΜΜΜ φεδο!είΜε στή Πε

@ο Με ο "Η :ορο τοκ:ειε.():!. @ια

ε; =α·ΟΑΦωει ἴοπ οίὶουείὶυοίισ

πωπ- γ εἴςυἑὸιι:ὶἔ ε Με ποιπόεεε:,

)# τεττειγωίεατοθ ρατεεε,Βψ,ς πο

Γι; γο ή κά: εε εΠοιήοιμκει νι υπ

ὶ1οωϋτ6£0π Μα ππι€ετ ]ιπποε2

Θωθ-ρω” ριιΐεὲ μοι· εΠο , τή εο

πἐ άν: Ιοήεοιπ:,γ @ ηοίε Ισ αμκ

ρα!Τ:ιο,γ Ιο‹ῇ εΠιειι γ Μιά. Οι»μ

Φ: @απο πω! ογε εωωογο: ριις$ `

ΔΩἐἶοτε @ο "απο ‹ῇ 6η "ωω·

πιο τυ.ι,γ “πιο εωἐεοε; ρι:το πᾶσι

α! νἰεῇο,οἰ !:ι Μή: αεΙπωει άι: στά

-Βάσ,Μ Γυεδίε]ο επι ΡυΒΠεο :ή σύ

ίε:εταο. Βετο Μ» σπιτεκτιιῇ ο Πο:

άειιο;Μοε ποεττἰανΜ@το ΜΗ

:Μεεπ Μπακ! Φ.: ιΜειω:μπει:

ηιισαγω· ικά ίεΒικι τα ° επειψτἰμ

·τπἱευπο: ρω· Επειτα ο τἰ ΜΜΜ

τω: Βιμ» «πώ πω; , γ νοτἔω

.Με ,μμ μα; ίσωστο,γ Πο απ·

βρε;ϋπσΜ,- γ πιο εωΘ:η8ιω: αι

ΈὐἰοΒΦἱο ρω ο!ς:ιττο ο τί επι-ο!

·τογο.· ?να ὁ: εοΙιιτἱο κι €σβήϋ

Πο (ο: ρί6τάρο δω Με ΜιττιΜη,

>ω”ω οΜυο χο. ἐεττασ,ομα ?ι

"Η ·- ι , 0



-”- Α (Ϊ Τ Θ' νι1. ι

. (Μ.Μιασιιι.οιισειι,ϊιήσ.ΕΙια δΈ· ι

το οΜιιι:ιε δώσατε. Α:·.Μ:ιόπ,ΙΉ

οι·τση:ι ρε·ιόοιι , γ ιιφρι: "Μι

ω:έ,γ οι ΜΒΑ Ισ ουσ σιιιιὶετε ,οι

· πιο: σωστο απο: ιι οι τοιιτοοεσ ι

πιο ιι Μ: ειπα πιο' τιιιοοιιιτἐ σοι

σιο,οιιε ειισιιιττε. Οι!. Νο ταιρι ;

γι ειιοξο,ρειο σιι;στεισ μια πιο ι

λειιιτο.(1ιπ:Μοι ο Πέσε, σα: νη

ω: ίσιο,ροι·σιιε αν: ιι:ιιοίε στοκ ι

κι ω” νιιεθι·οιο:Γιιι· , γ 1°ετ02ειι·,

:με πιο ο! Μπιτ επι οι; ειιιιιιι ισα ι

ο·ιο:Ισ,οσ Ισ Ρωτώ εστι Με · πιω :

Ισι..4ι::.!.Ήικνο·μ εσιιτἰ8σ.Ριιι·. 1

Μειάι·ο, πιιισσα:σιιο τι: ιι:οσιρα- ι

!κέΠοΙ..$οιιιι οιιιτιιι· σαντι Γατιισ ;

μια @σπασω οπο: ιιι:σσισειίιεσ: ζ

5)ιοι;σιισγσ πω:ω ουσ σο Με ;

Εσπισι· οσο ιιιιαίοοι:ειικιιιιιιι αι» ι

Μο.- ΕΜ. Ε.ηιοπο Μάσι, Β «και ι

οιιυεΔιεισιο ιιεινιοι. (3εΙ.ιΈιω-ι, ι

45ι.ΕΖέσ.=(Μισιι οι! ΜΜΜ ι

«Μισο-ισ εαΜιικωιόοτΔε ικιι- ἔ

οικω: ω· , σοι· ιροισιιρηοΙ=ιμ- ι

στα 2έξμι-ιιιτριιΠωσ Ριιοιιβ;ι·ι πιο

πωιιιιικα_ίιιισι ρα τει οσιοιιι·όιμι
@μοι οοιιιιι·ιιβιο ισ τιι:ιιΕε,ευιο· ώ

@Μισο οοινι·ιιο σειιω ει€οφ

Πως90ι€ι:.€9) .41ιισΒιι$ίσιοο_ οι

'- · ο· Μία



Α ΟΤΟ νΠ. ο,

ΜΙϊα:Ιο ιΙεΙ Με" ‹Ιο Ισ όεΙΓ-οΙο

ω η118ΙΙουοΠε εΙ:ΙΙο :Ιο ΜΜΜ

ΙΙ ΚπΙοοετο, (με Με ουκ το αεί”

Εκ: ΘεΕιπΙ ο τω (Μ: ; )· ω πεοε!Ιει·

με Ι:: τειοεοΜ, μπε ουσ: Π: Ισ

ηςπο8ΙΙΙΙο,ροτοοε πο Μοτο Πι

πωτΙοο Ισ Μια «Ια Ισ νΙιοέυΙόειςΙ.

Οι!. Νο Με· πυέττΙο,Ι1ηο, με”

μπω οίκω 2 ΕΙΝ. δοτοο οο το

:ιευε:τΙοη οοΙο(οτά:ώσ οτεε εἰσ

πο : ο φωσ £2ιΙΙ.ΜΣο Ισ πιστο

Μου" ρω· άστο πιτ Με όιόΙΙΙΙο

οοαοόο Ια ΙΙου:ιοοε οοε Ια :ποπ

ποοοει:Ιο Ποιονεπο6.Οε!.Νο ιο

πρτεοΙΙΙο:Ιιήε,οιιο οιιἱεο ευ πο”

οΙπερ:ικτεε οοττοκοει(ιι τοι·οοοτΙο

αἱ οἰοεμοο Ιο οικοεποετ ; οσο

όΙωε έί·ποίοοτέ.ΕΙ2:.ΜΙτο Η τω· κ

οωὲ,ιιεπεΔω πιο οπιοΙΙΙα ‹Ιο

στο επ ριεο‹Ιω οπο ττεοεηο., δ;

πιο Μ· Μ νεοΙ:ΡΟΙιβ. [ο ιΙο Ιο

ΜαοἱΙΙο€5Ξνο Γε .ρου Μ" «ΙΙ2ε-;;

ροι·οοε το πο τοιοειοω εΙ .εμας-ἡ

Ισ, γ εοπτεοςοοοςο Ιω:.ετ οΙΞο_ῇ

μια σο σηοοιΙω Με: το ουΙωςΙο

οοετ.οι· , ο ςΙο ρτοιωτ θε ουοοτε;

πιο: :πο Ιο Με νΙΙΙο Ι1επικ Πω `

ΑΙ τεείὶηε: :Μα τονΙιΙΑ ΙκεΙΙο

νεΙΙΙο,ξο οθειο,οπ κοπο», οικζο;

. ' ' ο



°ι. Αι:Στο"ντι Ι

κ ΐ:!ειιο!εισε Μαι επιρ!ωσ: επι ε!

' “ σε τισΙο :Εστω εθεισιι: σ Ιστοσ
Ι ? ρ

. “Ροι· ασε ε!ειΙεσισε ετισῇσίι· :ΙΙ σέ ι

- πιο : γ σι σαι μι σ6:έσι φωσ μ:

Ι

«;!σ ω. σε πρι Μακ! Ι!στετ:ιε Η· Μ!

μια ι;!όσΒστο : σπα: Μι πισειι·σ.ιι!

σεισΕι παταει κι ι·ήσι θΠΟΡΗΠ

ΒΒΔ γ ςκι!ιο!σίε : !ι:ιιιαΙτι ,ωσπ

3στ σικιιι:!σ το ει!ιικ!σ , σι.ιε Βίοι

πιο. Μ: τιισΠτ.ιιια Με ρΗσἰσ:συε

σωρο σε «κι Μπι Ιω πι.ιεσιιε

:Ι!ει. Μία. Νο ιιισ τιιωσιιἱΙΙ‹ι,σιισ.

πιιι€!ι:Ι$ νει:: , αστρο σιιαιρΙ

·πιι:ιε!!ι·σ ΙΟΙ” ριήσ σ! Εισαι Με.
ριιΙσ. Υ πιο να :Πο Πιισ κι ΜΙΒ-ρ

Με! εστι σα Το ιιρτσιιι:!ο : ιιιιι€ιιιιτι

Σο : ω! σ!!ιτισ οί!ίσ ι ει: τιισεκτ

τι:: σΙ!σι£'εἰ.Ϊιι το Ισ σΠιτε τοσο:

@Με νοΙο·ι ςιιἱοτεειρἱσσΜ σα!

Μπα Με ε!ο ΜΒ· σι€τιιι !ρόο.!Ε!λ

ρσ ε!_εσιιίὸῇσ; σ'γσπισε ιιιιιεΙισ

μια: : @εστω οι, τνασ!εισπισι

σε σωσει· , πισ ρειιίσειισε· :τι ω»!

@σε εκπι!ήσει ία: πιιιστο'ε! σου
ίιιιιο!ισ :ΙΙσρσ , :οριο :! Ι «με ρου

Βιετιιδω ήρωά ε! Πάω: «προ `

σ! ΜΙΒ:: Οι ε! Ρερε,εσπισ ε! δεη

δι!ί!ίιιγ σ! ΓειΈστ :απο σ! Μισο:

γ ε! σε ει!ασ!!τιιι€σ,εσωσ ε! ‹!ε ρε

 

Η::



.Αφτο @Η 94.

5ο ιιἱιιζιιιισ; τισ Αιι€21ιο$ό€ ω”

Πειτε ΜΜΜ: , 80290905 , γ κω

Βιιειιιιοε , «με Η πιει μπω κι

τν°6::1,Υ «εε Ιοε φα Ια ν επι ιιἰτιΒιιιιο

:πετώ άε Μεπιβι·ε : πιο :μισο :το

εέϊε οιιιικΙο Που ι!ι-ε,γ παω· μι·

το οτι ρει·ηΓο,ηοε ειιιιιφιε Με ά

εοε εὶετιειι πιω·@ποιο με:: 83

πω· κι εισαι εμε ειιιἱοιι ροσοιιο

εισ,τιο η °ειιτιέιιτιο εσιιτεειτο ι πιο

η ειιιιι;ιι ε!ιειι Μαιο τειιἔο,ιιο η·

ιιιεεΒιιιιο φα πιο ετοι:ιιΠΒ "ή με·

:οι ροκ Με άιικτοειάεκεπτοε σύ.

@Με φερω” γ :ιεοΠειιιοιιοε δ'

ε: Μπι , φιε απ” Με €ιιἔ3τὸ2τΔ·

κι ιιυεειΙιιει:ιο Πει τοαιω, ίΝιιιιιι

:ιι ιεΓοιο η οι ν σπάει.

.ΜΒιισιοιιτο άι:1 Ο6:ειιιο εδώ.

ε! ΜΜΜ7α υἱοπε, εωβου·26

ΡΑ7ΜΗ70,12 άι7)Μεβ ε” Απ::

.!2%υψμα” σφι είε Παϋβο/εσ [ο

έ·)Μ94ίω 4 Μ ριω·ω β δ'εωρεαι.

εειο,εοπεεεε·τ.ωβ εεηη/¦,“έ; Πω:

εμπερ:.Μα "ΜΑΜ σ” Οα!ι/ΐο.

&ι.ἰ.:›εΐα έΜΗΜΜο συκ/ἱΖυ πι! .,

π_Μεαση”άμειω ε: Α: Ιεε:βει.

ι"' - "'ε.σ. '
-

ει'

'
. ζωύκε ·

'ι



Α ε: το ' νικ.

ΡΑΝ”. έιτε· .ι.ΟΔΓφ.δ”:ΜΡΡΜ.

Μοηεεεέ ο εμε ω εΓΙο,

«με ωστε εΙ:πΓόο6 ΜΗ

οτι εΠιι :Μπομπ Γνώση/ξ

329 ;Μτε0€€€:τ 2 Φωτ

ΜςΓ8Γ10Γηιω: ω” ποτε Με εκοΓ·

τεκτιο:,πο Για γο ρε·Βοάο Μεο Μ:

οΓο;]γ:1 :Νώε Φ: Μ· Μ 61η Απο:

ρω· ω” «Με νωποηο άε κι: εοΒε

τετε,να·ει·Ιο Μ:.Ρωπ Ε.ιι σ” Γεω

εΓὶογ χο Γοίποτα,εμπο :σε Δε ὸὶ:1 ε ω

μα, επ νὲπετπωτ Για μι· ετν:τε

Ή” ραεποέ. Ο τωΜε” ‹Ιε πήύ ε::

ςμω μετά @Για τείτε εργόο τό «ή

ωπο,όε :Μάιο ρα» Ιογ ι!ιΒοο;ό

Πω; ::ι·όε εε.Αα·σ. Ταιόε2 Ρ.·ιάΜ.

Υ ωιιγ τατΔε.Λ›·;.Ρυε: ΜΗ Βοια:

ὸ‹: Για ερωτα :ιο Γε πιο Για ςιπτωο

6Ι πιώ ώ: Μ. ωειο1τε, πο Γε των::

Γ μισώ Γετ.Ρου·.Ρυεε φπα φωτα

ΠΠ νδόΗ Απ. 028 ΕΑΒΒ:πιο8 Η: ώ

πιά σΜΙ.Ρατ.5είωτο «Νά, Η Ισ Γιά `

ΒΙ:Μο;Γο ΒοΙὶο, Ισ εμε :Με ε; πο

τεΙΤει ι·Γο Με ροτάουσ , ροή εε γι

πτπά1οχΙΓα:Π νογ απ” τοπΓε πω τι:

τὸ Μοτ5 τεεοΜ.όο εΙο :Η απο »ρ

παπά :ΜΒ-ειπα ,Υ ειιιαπωε να::

.. Ε @Πι

 



Αοτο`Ιν1ιτ. τ ε”

€ΙεΙ”ροοε ωσιτόπεε. (ως' ρω· εΙΙ0 Ι

ΙΙΙιο ΒΙοε νη @ώ σε: οτι·ο , φαξ

Ισ ηυε ευ νιπο πιο ΒείΙσίΙε Η «τσιπ

Μαθε επ 6τι·ο;γ ώ ροπ1σΞ πε)π

:Ιοε νεοπιοε κάβα Φ: Η Με Βαν·

σ:Ιει,εμιο ιενεγοεογ α Ια: όσα· όπ:Ι

άΙει ει εοπτετ απ: ωίωω: ο Πι αιΒ

Η Μ ΠεΙεΙΙΙοε.άνε. @με αν: ρω

2ο (Με Μισο βτειεΙο, νὰ εστι ΒΙοε,

Μπα Νοε :Ι ΙΙ: ρυεττει. Ραυ·ιπ.Α

ΒΙοετο «υ ετΙοε.φ ρΙαιστΙὶη8ιι

ΙαπΙὸ ΠοΒαΙστεΙεετΙα!ςυεΙ Βοτα

Βτε ω, ω Με Μο απ; Μέπειιεκπα

πωσ ηικ μέ εχω πιο: ε!ίεΙποΐο,

?Βίου ΝπΙστ1τ€ζ ή νο τἑεκεεΙδτε Ι

@η Γεω με” :ΙΙΙ ρσΙῖεὶεΙοἔ γ φαω

ρωΙΙο [ΜΜΜώ ρκεΙΙο Μακη;

όοΙΙ ΡοτοΙεττο,ΙΙΙΙΙε ττεὶτἰοοεε (ΜΙ

Ν νΙεΙο εό σοὶ εοωςό 3,70 @Φεβ ·

Ιε ΠΙίω·,όε τοόιΙΙειε Ιω ‹Ιε εκκΙοι·

Με εωειρΙοιω· ,ροη εμε ρηχατὲ

220 οΙΙοἔὸ Νεο ΒΙ05,2 φάω εσπ

ΙΙΙΙΙΙι γο ε:ΙΙο Βοτοέμμ1Ιου όεΙατ

ΜΙΝΙ του 8τει·Ι [απτο ει: φπα

ἀπὸ γο μπε ‹Ιε πιΙ ΒΙοτΙ:Ιέ Μου

ΙΜ @Μι Ια Ι·ἰεμ,‹]υε :Ισ οΙιι€ιιπ:ι

ΡΙΟΙΡετΙὸοὸ εε Ι:ιπτω ΙΙΙ ροΙΙεΓ

ω” Πτι εοωροί:Ιο. Ι2Ι·ρΙοιεπ πο.

ΡΙΜιιοΕςαάο τω εε ΡΙειι·επ φπα

· ΙΙ. ΜΙ

°·ι



`·- Α έ: Τ ο ν111.

- Μοοτπο φπα ΙοιπΙο το .Υπ:οπππο ΜΙ

ΐεοπἰπἱο εΙππιππΙ όπεΙιπ π:οποο @Η

Ιἱποποἔ λ 5έρτοππΙο νεο επ Ια μια

πει πΙο ωΙπωπποπ:Ιπο Ιω πππσὰππ:ἔπἀο:

τοποηο ποο.8ο απο ποπ ποιο Πα

ίεΙππΙο Βιοπωππο Γεώ, οπο πιο επιπ

εοΠοιπποππάοπ ροκ: :οποο επεσα

πιο οικΙα οι Πι Ι`είο, πο οι: πιοπποΙ

ΙΙο οι:: απο ροπιιοπεΙπΙο Πι εοΙΙΙΙ·

Επε.Ξευπ.ΡπιππποπιοΙπεππωππο,Ε πιο

ΓορΙπ:Πε πςοπ·ΙΙππ πΙοππιι , πΙοπιπΙο ία

Βου: ε! ΓορΙοο όοπποΙἔπΙο,πππππ:Ιπο

Ιω πΙ.4 ροπ Π· οΙΙἐ,οοε πο :ΙΜΙΑ νδ

Με : ππΙοεπιπποπιπππο πρωτα ω·

έα "ο πΙε Γσπιγὸαάο,ϊοἰΙὶο μια: πιο

τοπιπαπἐ Νο Ιο @πιο απο ώ: πι: που

οπος» »Μο οπιθπμοάοΠε : είπ:πΙζ

τω· ο 'Με είπε πποεΙιο, ο ο Μεση

Ισ: πωπω πωπω φιοππεΙο π ΙΙΙουΙ·Ι

το.ΡΙππω. Ο ξεπηρποοπο εππο80,1

γ πιω οπιο Ιπεπππωοο,ροπ Μο: Μ Ι

εοππδροπ πο ρΙππιεπ , πιο ππιεπε.εΙεπΙ

το Μι οσο πιο θα ίπΙππιὶεππο, πω ποπ-Ι

ου:Ιοοε.πιπ πΙ:ΙοοοποππωωΙπππ0;

οσο πππΙ ι:ΙεΠ::ποίο,ππο ορμοπ αποτο

τιππ:Μο @σε :Ι ΕΙσπο Ιπεοπ ΜΙ β· 1

ίοπππἱωπο οπο: ππ·ογέπο , πιο ποιοτ

 

- ο Μ:: εοππ τοεεωοΙάΙοΐοε·οοΙΙΙ8ωο Ι

π, οιΙΙοΙππε περιοΙπποβοοω π" με·

« ια:



| Α (:Τί)ίνΙΐϊ. > _”9δ

!“Η': ι·ε:ιΙιεειιε σο” Λε·ει·ι:ι,μο-ιι:

:ειτε Με ιιιιιιιιιι!!ει άε :Μ Μαι;

πιόοιιςιι ριίιιιάιι.ξεωρ. [)Πο, οι?

13: :: ειΕ8ο άι: Μείιβειἔ ΜΗ: Μ:

ετη Ρετ. (Με , εΙο·ΜεΙιΒι·ει, οι (Η

πι: σε γο ιιιιιε ειιιιετο, εαπ τα!

μι.: πιο «ω, ειιΒιιίιει ο ρικόσ

κιιιιι· :οτι Με επ @πιο ,γ ιιοι·4

πισω” : Π ει” πιο ΐο ειιεειιὸ ε!

ιιιιιιιΔο,γ τω” ίιπ εμειοε ει::

οΜ..5'επιιρ·.. ουσ: ε: είΙο όσων .

ιΜΜ με" πιο φιοι·ιιιι , Πωσ κιιισ

πιο μισά:: γα «πιω ειιιππιοι, ε!

Μασάει θεια ε ρειάει· , ΟιιΙιθο ει'

ΜεΙιΙ›ω , γο ε ΕΙιεἱιι , τιι άι: επι-ι

Νώε Με Ειυ!ειιιιοτοιι ηιιιειι>ρει·-ι

ω" εΙΤε μπαι άι: ΓεΓο|ειιιε ιΞειιεε.

ΡΜ'Μ2. Μπέκι Ρυακια ει: ·σΠΜη

"κι ω? Μισο , ιι 6Μετω μια δ'

Η Ιοειιια ΕΜΗ @Ισια , επι «ω»

“Η ω” νοιεεώ'σωρ. δοέζιπι ΝΕ

ορἰτιἰοιι Β απ:: , ηιιε γι: τε Με (σι-ι'

ω ε!" εοιιΐειοε #ιιιιοε° ιι(Μιθσ€

γοστιτι·ιιάειιτ αβε!εΗιιιιι ω υφή

το ΜΒΜ η· ροιιιιιιρωιι· ιιιι ριιοέ

Μάιο , γ ε_ΙΠ1·γο-,ιιιι€Ιεσέ άι!

πο 80281· ·ιιιιι:ιιτρ: Μετα !ινωιι€

πιο; πιο Με νι:ιιιάσ ; όοιιάσ η "

Ροὰτε Μιαη ΙοιΙιιιιἑ. Ρι57:20.°

; ι - Νο

»



7· ι? Α ΟΤ() νιιι.

θ

Νοο; $ορτοιιΙο νοτό:ιοοι·ο ?ποθ

@οι ροοοιιιο όιιίιοι· γ οιιιροέοι,

πιο» ορι·οιιοο Με γ 8ιΜτο©οϊ, ι·

πι” ιιιογοι· οιιοιοτΙο Μια; ?ο

Ποιιιρι·ο το τιιιιο ροι Ιιο ι·ιιιιιιιο,ιιο

ίο οιιιιιρΙο ροτί)Ιοε οτιτι Ισ οριο

άρτου, οσο ροοιιοἔιει οιιιιΓο :ΙοΙριιι·

το οοιιίοι·ιιιοε επιιΙοοο , πι” ιτιοΙ

πιο ττοτειο,ιιο ο οοιιοΙο οπο οιΙο

κρασι, πιο πιο ιτιόι8οοε δοκτιριο·

πιο ορο και ΙοΙὶΙτιιοτοο ι·ιιιοιιοι;

:πιο οπο: οι ιιιιιγ ι·στοι Μι μειω

οΙει,‹ιιιο ομοσ Ι;ιοΙοοτι :πο ροιιο

οπο γ ττοΓριιΙΙο. Μην. Νο άρτι

πι” οιιοΠο:Ητιο οπο ο οοΙιο στη

οωωι ροη οΙιιιοιρο ὅ οοιιοΙΙοε,

μια το ι:ιοτιοε ετιιΙΒ:ι. Ροκ ΕΙΙὶ

οτιοι:ιόο2 οιιΙοιιοκο·[ιιίτιτ, ιιιιιιιιιιΞ

οι ει: πιω πιο ιτε-ται ριιοε όιιοτι,ιι

ιιιιιΒιιτιιι ΙιιιιιιοιιοροΜοιι οι ροκ

ροτι,ιωιι οιιιοοΙο,δραρ. Μ” ιιιιιΙ

ττοιοε το ιι (λιΙΙΙΙο , ιιοοιιΓο5ιτιοα

οιἔ:Ι Ισ οριο μια τΙ_Ιιιιγοι,οιιιοπι

άοοιιιο Ιοοριιιτο σΙο επι” ο ΜοΙΙ

βοο,Ιιοι:Ιιο,αιοΙΙΙΙο ‹Ιο τιιοΙ”οιι,οιιοΞ

μ” β ιιοτιοιιο οΙοτιεο, ροοΙο 8Ι

τω». Ο Ροιιτιοιιο Μοτο ρωταω

νοι·οοιιτι ίιιειΓεοίιιοι τορτοΙιου·

Φαϊ νιοΙιι :ιΒοοο,ρ οριο άρτο Βιιιιι·
ο' ι ο ι Ι οι:
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Μ· αιεΙΙι ηικιΙ ΙΙΙ Τι1γιι , πο ᾶΙΒο

Με,ριιεε τα €το5 μ.:ίβεο, 2 ό; Η

μή ΙιἀεΙαηι:ε νει·εωοε εστω: ε(

Ιε:,ρικε γε τἱεσεε το εΙεοἀὶΙΙα :ο

Μ ι:εόο τμι:ιΙ. 5Ι τι: "ή ΙΙωΙΒο

ΙΙιει·σε,ω Ια πεα:Μάαό εμε: (Μ: τΐ

:σωστο ΜΒΜ Φ: Βιιφτεσστ,γ @η

Μ· ο ΠεΙοίΙΙιπ ω κή Ρτοι1ε:Ιιο,

με πο Βἰτττετνο :Πωσ ώ τηιιΙΙβ

:Ια πω:: ροΙ:Μο. δώσε, εφε εο#

Με ΙΙΙ-Μι Μ Ια τεΙΒάτω ὸεΓρΙὸε_

Μο: .Βοτα·ιιώσε , ΜΗ Η ΙΙΙΙιιο:Πς

«Μ» επ:σεΠ·Ε8ω ΙΙΙ ΠοΒΙεΙο Μ»

ἔδ,ΙιιΙ:8ο Ισ όέΐευΒτεεΙΗιΙΐό ωσεί

τ:ΙΙ εΙ6τωσ ροΗ:πε-Ιωο.Ραυ·. β

εΙο Ισ ειιἰα έειίι·3 @οτ ςΧΡεῇ

τΙοηεΜΙο @ο "Μ·«ωΙΙΙΙ με .Ι

πι· θα αΙΠαωΙΙ ςοεοΒτα ευ ώ:

"Με ύΜωι-Ιοε ΙΙΙι·:Βτοε Ιοτει:οε γ

τΙατοέ ΓοΙσε , οιΙΒΜάοε εΐειιτοε χ!

[ΜΜΜ νεωσε ΙοεαΙ:τΞ α Με Μέ

π: ΙΙΙΙΙΙικτο: ι!οΙσπε γωιιοϊτε;

Ιοὲοοιάρὲπω Με τῶι: γ άεΙογτσε,Ι

Μοτο: γ ιιωω, γ ρείΞἱοπεε οπο:

τ:4Ια·Ιοε Εεσεπ:·θιηΙωεπτε ει πω;

:Ιω :Ι:Μι:ίο ὁ Ιόίἔἰεεο επιιεΙπο

ρεΜ γ ΜΜΜ.@Εφ °ρο(Μει :δ

αΙι:ει·ε πω· εοωογο εΙοτεζ φΙδ

Μ: ττΙΩςι:εςΜωϊεπτο Ρώεεεά

' ' ' 14 ° 9Ι.ιΙω



7 ι Ά α: Τ ο ν111.

οποιο "το εοιοο γο οκ νἰτοο·

:απο @στο οΙειοεσε!ενοο Μ

?ιιετἑὸε Λι·οοΓιέςιο:ο επι· ὸ‹:ΙΙ.π

ί:πόο του απο τοποσ πιο μεί

Δ ου τοπιο γο (ο Μο οο πιο Με άι ο

τςΙο Ιν.18αι· ο ροοεττεΙο ὲειὶτουειο ~

φίογ -τι.ιγο,οοιοτο ο: Με όο1οιιο ο

Ματ :ο ιοάο,οοαοτο 1ο, επαφή

(ο 6ο 1ο ρε1Ισοο,οοαοτοι κοοίω

ῇοε 7 ι:ΗΠΒοι οπο» ο: παω· :

@ο 6ο ΏοΙεΗἰοι στ: το ίεκοτ,γ οπο

μοεοο-,γ ό:: τοόο;κοοιο μια:: ο· ~

η μιι:Βο εΙαοοαΗιο Μου:: , γ Με·

. Μπα :Πὶοοττε Με τοιοο: ρωσ

χορηιοτι απότοτ;ὁοοἴιἔο.δἰρΒἱ

οο_Βοετοόοοιιμ ροΙσοτικ , ε Με:

οιιοείΤα Ισροοι·ει ο Με φωσ:: εί

μπορειτο μια:: @ο ετσι". Βετο

- ' οτ Πο; οσε το: Δο;ω,οοο «ο οί

Ρο εμιο (κοπο (ο ΛτεοΓεο Επιασε

@Με εοοοεεε το “οποία οι ρο

Μοτό: ΒΙἱεἱεἔ ΡΑΡ.Ει12: «με ε; ιο

δὲ» ε! ΡΗιι:οο ττηεο, δοο~.·ιοετ

Η οΙαιοςοοο έ.$'απαρ Ποιο::Μο

οοεο οοἰιο , οέ Μ: πιο ρικάε

ΙιοΜ81°,ο φα Μοτο; οοε:Ιωμ:εο

οσοο2 εΠοοιι ο ο!Βοοει νεοτποβ

ου:: Θ: οΠοἔ Ρουφ. Α ροοεο :ο

. Μάο Ποοε·ο;ι παΡτεοσόσ ,απο
, ω ` δυο.
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.8ΜΡ.ΕΓρωτιάο πιο ιἰιπε:: ικα

άπο μαπα! εοπων.ιο ιταϋιῇο:

Με σ:οτιτίπικι Βοτετα ΗϋτωΜτἔ

νηο ρἱεὸπ.Ρω·. να” του απ:

τἰοω,ῇ η:: Ισ ροπΤε,γ μι): τοπ

εσ ροτ πήι.8ση. Μ Με): :Με

ροκ ιιὶ.Ριυ·.Βπ :με Ισ νεοε%'ΘΈ.

(Με Με πιο ασἰε Φο!ιο ῇτε φο

ω. ωιιεΙ·ιο,γ ίι :: Η Μπα Με” :Η

εΒοίο ίσγΠε, το ΜΜΜ δυο Πι:

ειπ γ τεεωόατ. Ρετ είξο όὶ2ει·υ;

το” "Με ο ηιήοη Βίσιογυόο,ξζ έ

Πω" ΜΜΜ σιωτι1Βο ; ρετο ιιιξ

ροὸτἰιυο :υυἰΠε. Ρυ·.ΒΙ ωσότΗ

πο, ο ο; πω: εἰεττοιωὶ,ῇ ςυἱειϋά

“κι ώοΙΈ πτἱτπηωτὸο Μ”

ρετο τεκιρτοἱὅο τεεευςἱἑ. Ο Ιων

επεπο,ησο η: εοιπατΞιι έω Το: ρ;»

ε1α:όε ηιιεΙΙο τπιι8ετ , ε!ο Πι Μα

Με , γ Ικι·πιοΓυτο «Η ία επανω.

Βετο @Με μια :Με οροι·τυοϊ..

4!αό.6'επιρ.Β:ιΜε Κ: (Μο ρι·ίπια

εΙε Ε.Πε:ΜΕ Νο εΗτι: απτο ηικιο

το εΠιχτω πιο τε:38ει: απ: τοός!π

€τεο,ρεω «μετα εσε:ΗΜπιε !ι·κ!ει

έοε!εοέΡωυ·. Νο εἰοκεοωω ώ

ἔσω Μασάει: εκει-Μαιο εωρἱωἀο,

ο παω Βίου :ε ω μαι. Ε” τοπ-το

(29 ]ἑ5ῇΒΪ€5··Ε82°1ὶἔιΔ5ι1ι1ἴιτο απ”

υ Ι 2, Με:



Ά (:ΤΟ νῖΠ;

ίου τοιιιρισόω;ταιιτο πιω απ;;; ι

τει ειιοΡι:ιιι : ιιιιιιαι :Μάιο εοίὶὁ

Ροςο,ίιιιο ιι επι εΒιι ίειΞοιιι; ο ω.

πισω εοιιιΒιειε μια αιίο ε1ιθ δε- ι

πιω” Η τι: Ριου: ν:ιιτιοε ιοάοε

ιιι!Ιᾶ..$'ευησ.(ξιἰειι Ιιετιιιοιιο,ΘΡου.

:Η ιι εΙΙΔ ,ὁ ειιιἐ ειΠέ Ια νιειει ¦ γ

ΕΙιώει,:ιιιτειιιοε μπει. Μην.Ο

βιρε, γ :οιιιο πιο Με ΔΙε8ι·πόο,

@ποιο ει·ι;ε,ιιι1ικο τε θιΙτιιιιι:, εσ

ιιιο τι: ιειιΒο ρω· ιιοιιιιιιιει, οοιιιο

ρ:τεο ιιικΒιοε το Με άι: Ειπα Μέ;

τοειο οι οποιο ή Φ: τι” ραΠιιιιιι:

Βιιωειε τοπιο Γι: πι; Μι ιοτοικιο οι

ειιιιοιηιιο ὸιιὸο γι το αιιιΕειιεια- ι

@οι εοιι ιιοΓοιτοι Μια «με ω

;ιει:ιιιιιιι9ειττεηι1ιειο, Γεειιιιοι εσ

Ιιειιιιιιτιοε,νηει εΙριιιιιιο ρ:ι- ὶ

η τιιιιιι. δω ιο ροΠιιιιο ειιι: ΜΟΔ ι

@ο Μι Ιιι:ιιι , γ “Η με μια τσάι ι

ειιιδο,ηι1ειοΒιταεόε Με ιιιιιι€ο5 ι

διοιιιριε ιιιε!ειι (οι κιιιτε8ιπιοι:

ςὶειιιιιιοι ι σοιιιιιιιοι, ιι ιιοΙΒιι€: 1

 

" πιω , ‹ιιιε ιιιιςΡιιο ,ειιιιο ηιιιιιιι8

ρω· τοιιοε.Ρω·..Υ ςι1€Ϊιο2.€ ε! @Ϊ Ν

ιιιιρειιιόοἔ Ξσωρ.ΑΙΙιεΠειιοιιάι· ι

ιιο-ειιο1 εΠι.πιο οιΙιειιι σιιιιιιι,ιι6 Ν

ΞΡ:,ιοδΘκειιξε;ι·τιοεΙιε “με οι Μ

οιιιιιιιο,ιιι ε·Ρώ άοίριαιιο:6 “Η

.Χι ι _ ' _ βΙ1Κ"ρ
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Επτ30,τοπσε:!!Με ία!εχο,εεπτε ,ο

ε!ευεπεεε »ο !ετοι·ιπο τ!ετιτο Η αδ

επεσε! Ιο ρεω3ο άε!σεΜε. Ραπ».

@εεε άϋ:εεέΐ ουικε ειπε Μ! !Ι:πιπτ

«ω,ω Με τεισ!όο πιεωοτΙσ όε πυἔ'

δευ:ΡΝ0 ίεεειιετόε ε!ε Πε που)

ε3ει:!ε Με ε!ε τ!. Ρα:·.Αιτη Μαθε επ

εἔΪο :πεΜ :οττ!όο Μια! τ!εωρο.

Ρεεεε Με! εε , ω!επτεεε· τε3ευετὸε

. ςτεεετοεπε!ό!ετ Η! εοπήι!ε :με Ια

πάετεεεο. δαυπρ. @εε Με ρεσβε

α!ο ει·τι!ύει· ρεεε @σε εςιιε!!αε ΙΟ

σ.Ξσι!Ιοε εε ιεοἐοτι ροε!ιοωΜε άι

ρι-Μο,Ι»επετισόο,γ ἔτετιεοἔΡὸύ;

:ισ εείε !!επε·επε!!ο!ε Μετεπα

Με εεω;ε!ε Ισ εμε η εη!ε ε!ε!ρδ:

Μ ω!Ιε ρεεε.τιο εεετευξει!ξε : [Μ.

Μεικο , πωσ ι!ε Μοποιεε!ι·ο, να

μπω :!ε τοτειιο,γ απ” Με επτα

κΣε ροΙΙοε ,εμε ετε:ιετου εί!οττο

και Ισε τεκπετοε ε!ε τειιε!!το απτο:

εφε Β Ιοε ρ!ό!ετε , !κιι·εΙεεεεει· ῇ

Με Ιω εοπιιε!ο,ε Με τοττοΙειε ειπε

ωεωΙο μιαη @πόστ ὸιεεΙε ε;

Ιτεε=ι=Π;,Ευ ω”τε!!!εο,πετοεωσε

1:ἶ3Π€Μ£0ΠΙ0 ε! ε! πιο!εεεε.πια! Ισ

εφ:8-!!6°!!85 εο·πτ!ετε,γ ωιεί!ω :σε

16 ·; ε! ε εοωο εε :εποε , ε· ε!!ιἱ Μει

Μ...! επ ο: :Με !ετἔ:1σ1ετΙτε ετ! Γι:

· 1/3 σ1!2ΙΙ:Ι ε!



. › Αε:τονπ1.

δύο, , ιιιιοΠιο ΡτουεεΜο εοπ Η

_ 'Με απο άοΠο:ειωοτοε. ΕεωΡ.ἶ

Με; άοΙοτεε , :μια μη Η τεπ8ο,;

εμε άι: αιυεττο,ο Ιοπο πιο Μαρ:

“Η "η ρυεε φ:: είει σε , όείΡει-κ
;Μ,ΐιώεπποε ο νέα· ςυε Μια. Ν

Κ. Δ : ‹

, 4 - Οιἰἰβ:.` ΐ

. ΕῆαςπαπΡεἰ:ὲπο ω: νεο, Τ

¦ Εκ "Η υπωω πο Δ; 2.απείι”ξιμ

. Ραπ με ω:μέ: σ! @βιο

+ .Βου απο· Με παιέσ @Μωβ

.ΡΔυω.ΕΓευεΙιε,εἴειιεΙιο, $επιρτο ,

πω, τέοβευόο ΜΗ συεΗτο ααα»

Ο Μάεροτο , ὲηιι: ττοϋπόοι·,:Ι Ν

φοιτ Αι·ιτηπιτετ δωρΠω ,ε1εωι: Ν

?σαι ΟυΜΙο,Ιοε εμιει1εε Δε πυ

ΡτουΕ!ό Η: Με νοτιὶεπ Με πισω:: Υ

ωετ:ἑΗεε‹Μ ε Ια Μπα. 51,5,άεώ: ἐ

εε:ττο!κτα ο! ΦοϋΙο, είΗ (ΗΜ ὶ

πωικΙο ειπα: Γικίιοε.

 

_· (Ϊιἰ Ο .

Οου·ι;οπ Μωβ Η Μφίω

2ίφωσησάκο: παω,

Ρα” “ΒΨη/Εοπ πωπω:

Πσί ωπο:Με ΜΜέθ27

' Ε ι Ρα,·π·



> Α στο ΠΠ; πω!

'Ν

.Πανω Νο άΙ;;ο ?ο :με τν°σΙπΙΙ

()'Δί.(ξΙΙσπ ΜΒΜ επ ΙσΙΙ-αΙΙι ἔ [πμ.

ς.οε.Ρωι·..5:Βστ.Οα|. Εκτυσμω

:σώσε Μοτο σ: σ:σΙΙοι·ἔ Ρ.α›·.Μπ

γι: σε Γει:ισι· κατσε 'και Μπεστ”,

Φιλ@με άΙιε; Ισεοἔ τσσο..Ια σο..

οσε σε ρσΙΙοσεζ Η". Υ σου βαττ!

μπεω εΙΙο. θα!. ΠΙ $δρτσι·ιΙο)
:σώστε «πιο όσίηι1πτΙοιΙο ή Με σει

τω: ασεπ· ῆ ο:: δε άΙ:έ.5'α-πω ΟΙσἱὸῷ.

Γειϊσι·νσ ρσεσ ο ΜεΙΙΙ:εσ, γ σκεπή “

Ια εωωιω , ή ςσσ Ια επεσε :μη
επί-ιι ε,εΙΙο σοστεπσρΙοε, πιο μια Ι

άσε νὲι· (με εσεεϊάΙΙσόο, εστω σοὶ·

ΙΙΙ: :ση Ισ σαΙοΙετσοΙσ, ΟΠ: Δστά

Ισ ει·εσ οσε: τοσοι ο Ι$ΙΙ : @οι

Με το;» :,ἰτὁ Με Μ;ισεΙεσα , το

8αι·ιδ ο ασε φπα οικΙει·οεσ ο (ἴσ

- ΙεΙΙΙσο,γ ροσέσ ει: εστεςδιι Μο»

Μπα ΜΙ τεωεὰἰο°,ο σε Ιἱσ επ ω

° σε:: Με ΜΙΝΙ άσε. δ'απροπΙω

Νο τε €εττΙΒσεε αισι:ο, σο Ισ σσΙε..

τ” τοσο ει: νικ Ιιστα,Εμιε πιο ε:

σε «Με :στα (Ματ ω] επισ

τΙε εί·ΙΙ:οέΙσ ο Ισ :Ποίο μπασο τι·ίΒ

τειικσ:: εοσσει·. ΒΙ τσ ρΜεε :με

Γε εσσεΙσγε`εσ νσ Μι Ισ σιιε α:

νο :ΙΜ τω; Ιιεπο , σο σε :ΜΜΜ `

Τα! Μάς. (ΜΔ ()`σιστεε ιΙειΙτ σοὶ:

ι' ι > ΣΟΥ



.ι . ,ι Α_(: Τί): ΊιΊΠ.

ίση· εοιι·ιο ε! ιιιος,ο ὸεΙ εξειιόειο Ι

βΔΙΙεεο.8:οφ. Νο ιιιιιιιοΙε φέρε ι

ρω: το! εοΙιι γο οι€ει: οσε :πω[ώστε γ πιο: όείΙο Πε, οιιε απο; Υ

με ειιΙιιι·οοιια: ε! Βι.ιετι εοοΙειοι, κ

ειπε εεΙΙιεπιεε Ιο πω Ιιο&ιΙ.ιοιιε Ι
ειιιιοιιε όιιειι ειπε πισω ΞειιοΙ Η Ι

εΙ:ιΙςιιιιιειι άεΙ ΙετιιΜο,ο Μαιο Με·

Με, :επι Ια τερτεΙιεοΙιοο γ ;;-ειιε Ι

@ε Ισ οι:ιΙ ΙιεεΙιο,ο.ΙιιιοΙειοο. @Με

Νο Γε οιιιειι τε ιιιιεεὸ @στο Μ»

ίοΙἰιι, δεοιοι·οοιο. δωσε Σώοι'

· πιο ε: :Μο Ι:Ιδεο ειςιιιεΙ Ιο εμε ιΙε

ιιεΒι·ο πιο ειειιε Γεπιειιιοειι , οι οι

τω:: οι·ο φωτο πιο ι·ιΙΙο τεΙιι

2ιε..Τι1ε ειιεΙιει·ιιάοε όεΙεοε πιο ιιιε

όΙεΙοε εοτιιιι2.οιι , Ιιετειι μπαι·

@πω :Με εοιιΓειο:. @ΜΜΜ οι

ρχει· οσε ει·ιιιιεητι .ιι Ισ ρι·ιτιιειε Ιιε

Με ειιιιιιιιοιιιάει, γ επιΕιιιεΙειι επι Ιιι

Ωστόσο οΜεΙΙΙιεει,εοπο Η Ιιιιιιιε

Με ειιιΒιιιάσ ειστε οπο οιιοΙουιει·

,ηιετειιοιιιιε ο Ι:ι.ρΙει πι: επι οιιειιο

1ιιιιιιετιι_ωιιι αεΒιιιο οι: ΙΙε:έστ , ιι

ΡειειιτΙ8.]]8 ΓεΕιοτ,_ιι!ιιιΙο Η :οιο

ε εσυ; οιιε,ειι ροεοεΙριιειο (ο -Ι:ἔ·

(Ρο πιο ειιΙ›ε Βιιιιι Βιειισιιειιτει:οι:

 

νο Ι-οΙο ΒοΚρει:ιο βετι;ιοιι νο ιο- Ι

Με: ιιΡει€ιοιπε :0ιιΙιιίιιιιιιει·το; ο

ι . ΡΟΙι;!ιε·



Ή (Ϊ Τ Θ”νΗΕ . πο: .

:ει·φ1ε κι ριιιάει·ιειιι ε; εοΓε Με·

ιΙε , γ ε! ερετεεΒιιιιιειιπο ΜΗΝ

ιι Ειιει·τε εοπιιι.πε. Οι!. Βιετι Με

Μάιο Η Μι αιΙιε!ιιά όε σύ πιο! Ιο

:οιιίῖιιεἰεΙΤε.ι$'εω.Ρειε ειπε Γείιοι·,

ε: ε! ἴεΓο,ίἱ κι νοιιιτιπό ιετιιιιι ο Μ

τηςπι30Α¦. Θ_Ιοεο,Ιοεοι (Με ε!

Με ὸοΙἱετιτε_, Πέσε τε ὸε Βιιιιάμ

Νο ειιιἱετο εοιιΓειο , οι εΐρεπιι·

τε πιω Μπακ: : εεε πιο: Με",

γ ειιεἱετιὸεε Με ΙΙετιιειε ειπε πιε :ὅ

ίιιπιετι : γο Με ν” ΓοΙο ο Μια

ιιο.ι:οπ·ιιιι·ε ε :Με ΜΜΜ «με πιε

ἱΙειιιεἰ:,Ρἱὸἰετιὁοτιιιε ειΙΕιτΞε_ἱικ όσ Υ

επι έστω, εστι κι Μαιο"Με όε

θε1εωι·ιει: ιιἱ εοπιει·ε ΜΙΒ ειιτοιι

εεε,ιιι:ιιιειιιε ριιιιιετο Και Με αι.

ικιΙΙοε όε Εε!ιο ειρειεεκιωΙοε επ

εεμιεΙΙοε νει·όεε ρι·:ιε!οε, ειιιε τω

[επ ειιιειιικ.ιο Βιιτιόειά Επι ε Πι ῇοι·Δ

Μ. 6'αειφ.Βεκσ. ίεΒοι·,εΙΤοε π.»

:Κοε- : «Μαη είΒα-ροεΠεε ; εεε πιο

εε_ιι:ιΒιε εοιιιι.εώειιιε Ια «μπε ο το.

πιει πιο εε ε0ωιπι,ιει εμε τοά_σωιω

μιι·ιιειεειι, Η επι: ι;ιοείοε ειιεῇεω

ω.υι ιιιιιιηιιε ΐε ροοΒει ει [εΙ,γ

Γ:ιει·ειιιτοειοε ιο (με άιιεε:γεοσιε

ε!ειιιιε εοιιίετιι:ι εειι εεε τειιιτο ε(

. “ Ρο τε ΙοΠεεμε.Οαμ

' ε [ ; Βειιι

  



Α (Ι ΤΟ ν11τ.

δοτιιρτσιιιο , ττιι ΙΙοΙ οτιο:Ισ, ή

οποσ εστιίοιοτο, τιιΙ ΙοοΙ οπο.

σα, πιο οοπισ οι ή το ροτοοο,ομισ

ρω· οιοττο τοτιεο, Γοεστι :τι Ιππι

ριοι:ι σο ίοτσἱι:Ιο, οιιιοτοετιιτιιο

τσι Μάτι, οσπισ κι τσγο.8σωρι·σιι.

ΩτοοιΙο το Ριιττιιοτισἔ σπιτι Γο οριο

πιο Ισ ΙΙιτοτΙοε : πιιοτοΙοτοίι πιο.»

:σε ροτ οοπΓοτιια ιιριιίιο: οτι ως

το ριιτιι εισιιοΙΙι οοιιτοιΙΙΙο, οπο

σοι νο πιο” ο Ιιιιοτι οτιτοεΙοτΙσι·,

οτι Ισ Ιιτιιειιοτο οττΙιτεΙ. ΟοΙ.-(Σιο
αιΙΙιο: $οττιρτοπΙοϋ Σκωρι·οπ.υι

πο, Ιοίιστ , τι Ροττιιοτιο,οιιο ΜΜΕ

ροκ ντιπ τοιωιΙτι τΙο τΙΙειοιττοιι.

Ώσπου. ΗοΙο Με Ιοίιστ.ΟοΙ9Κ

Βιιο:ι. 5'εωρποπ.νοτοε σο:: οι»

ΒιιΙΙιτΙιοιο οἱ όιοΙ:ιΙο, οτιτοτσ Ισ

εισιοι·ο παρει· μοι· πιω ορι·Ιοίΐο

Ιιοτ.οι·.6'Μέβ.ΕΙ :Με πιο Ιιτι τοι·

τιιιτισ ,οιιοτι:ιο: ο Πιο: @οι , ή·

ροτο‹Ι κι νιοιτι ,γ Μ ροκ Ιιιιοτιο8

ιιΙΙιτΙεΙτι:. Ριισποπ. ΑΙΜ πο: εστι

οΙοιιιΙιΙο το γ πιοΙσε οσοι , γ θ”

@Η Ιιστο οστιιιοΙΤοε °οΙ οιοτ:Ιτι·0%

@πιο ΑριΙΙογο οΙ νοτιοτιο,· '

οιιοΙο1ιστιιιιττΙσοτι

@Φως 5ο -

. ε.ι€'δ”“”'··

Χ

.· ρ ·- »Ατρο



Α(:ΤΟ ΙΧ; :οί

 

ώ ε:

Α8·8ηωρητο ἀ€Ϊ ΝΟΠΦΠΟ Ωᾶ0:

Ψ Εωρ,·"2ίσ,7 Ρα"πεπο τα” ο

τ» σα!) 4ο Οσἰεβω.α εκπα_β Με·

ξ|.Μάο.βίσ8σώπ Α||έδ ίπι|ίαπ ο

Βάσω, 7.4πει/Ε.Ροπωβ α ω- `

;Μ»·,, "π" σωσει· ω» Βίκου φ

δσωμοκέο:Ιεπιπωβ άι Μ πη/6,

8ιπωικ|ι φωιέα.αυ· : π: φα σο

μπάέο υἱεπσ βαση:Μ :ΜΜΜ :Η

ΜεΙΙθωα Παοκ” η Ο:Ζάκω ,

@να εισαι ο φαι· σουλίοΙιέτει. '·

ῖ` “ζΞΐίΐ `

δωαρπηα._ Ριωπκο. Σ'α!ε/ΐάκι.

Π.ΕΜΜ. ΑΝΩ/ά. 1.απαΜ.

Απο Ρέτωπιο ΜΑΜ:

ωρα), ε!ρω:ιε» Η τε μει

τεταμε εε |ιο:ει ηυε νει-°

αποεεεοοπ:ικ Ρ.«Μ.νω

»Πω ρτεΠο , γειωτεο φπα Η

ΗΜΧετωπ ‹:ἱο πιιείὶπι :ωὸους:ι,

Νο ροι·εθε ο:Με) Πωσ ροκ Μιο

τι·ο, ροα1υ:: οι» εκπιεπιω μη·

Η ΜΜΕ , )· πασοκ” Η Μυώ

7ε: :ιωΒ:μ!ο (ΐεΜΉσα Π:: αδιέ

1ιοεἑοιπ: : Σ!ειιστΙο Ηεπποε ὰ:

μηιὶπο. διση>ποκέο. Α. ιὶοοοΓ:ι

7` . “ Μοτο

  »

δ



·
· .

' Α ε: Τ θ ΙΧ.

Μπα Με οι: ε!!ετ τεεεοι!ο. .Ρω·,π;

Νο !ε ριιει!ε ω!! δε! τἱεωρο Με

ε!ιο !ο εμε επ το‹:!ο τ!εωρο Π:

Ρυει!ε !πειετ.δε:πΡ. νετε!εε! εε,

Ρετο πιο! τοοοεε: ε (:ε!εί!!οο;

οικιοε!ο ε! :!εοε οσε Μπι· πιο β:

ποετόε :Με Π!οε,οἱ τοτε ‹!ε Γοοτἰ

ι!εάε:: ε1ι!:!τιο:!0 η εμε τοετ ετ! :ει

Η (εποε ε!!εο !οε δειοτοε: οποικ!εδ

να ε !ε !Β!ε!!α του ω! ευειπεε ει!

Ια τοεοο,οο Γο!πε ε! σοη·ιετ επ εε

ίσ,ωοουε ε!!ε πε ετΙο,πιε!οι· εο

τποπο γο ω: ΡεοΡ1ωωω ειπε

τιι:!ο οσε ει! Με οιιεοιειε απο ε:

·!ο: ν!τεο: οσε εποε-ε· εετεο , γ

«μασκα εοεωοτει!οε ε), ει! :ο ω!

ετ!οι;!,γ ιμωοτεε :παμπ τιεοε εικτο

!π6πέσε!ε:, γ (με οε!ρεο!ετοε !ε

ω! υεε!οο,γ ου!!! ωε!οι·,γεοωο

!εε !!ειτοεπ ροκ "σωστα ροτοι1ε

οιιοποο Με εικοτπππε πο !ιειο!ε

ι:οτοο εί!τεοε;γ ςιιε(3εοοο!εο ε:

πι” π·οοο γ !`τεπεο: ηιιεοό(ο οπε

τιεο !οε!:!!πιοε εε ΗΠΒιτ ωεοτὶτε:,

οτσ!εωτ ω. ιιτε!εκ μπε :Με τ ὸιιτε

χο;ροτ εφ! !ε εοωπε,· ε!!ο απο

;ϋ!·ε[ροιπ!ετὲ,ε!ὶο τεο!!αιτε:ε!ε! ν!

ζώ εί!ε «με οο!”οττοε πωε!ιο Μ!!

κωποε..Ρωπω.δ!εεφιε εί!ο ίε μ),

! « ` Πωσ
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ΙῇιοΡοτοιιε τε ειιοιιιΠε εΠοιι·ο

ὁἱε,οο τιιιἰετο Ιι:ιΒιει·, φ1οιιάσ Ισ

«ΜΜΜ ο ΒιιΠΓιο. 8σωρ. Αιιιιοι:ε

Μ» ίεριιπιο: μια ιιι1είΒο ιστοσε

τ!ιο , πιο Ισ ρυοΕησεωοε μι:

τιιιεΒι·ο οιιίιο : ΜιετΙο οιιείΙιο ει

πιο, ει ει:!ιετ!8 ρω οιιιειι εσ,γ πο

:Πω οε!!ειάειωτιοοΙο πιω ἔστι

κΞεοο οττει;άε ειιγο :ιεϋεῇο πο εἰ”

ρει·επιοε μπε τοπιο ε!εΠε : (ιοί

όε Βι·οοο,ο μι· ίιιει·οοιιοε :Μιά

ΒΕ ιο εμε Ιεοἰετε. Μ". ΒΙεπι Με

Ήειιο;εαΜι- οσε ΗΜ €ιΒιεττε Πι

οποιοι, ει: ειιΩι ΜΗ , Μπι: πω::

«με ειιτι·εε , ειπε' μοι· ιι€ιιι:ιιπι εΠ

τιιςι°ιεΒιιεΙτιι:, γ ω οϋειιι·ειι Γετ εἴ

Η νιΡω..9εω·.Ε.ιιττά πο ειιτεε,οιιε

τοἀοε°Γοοιοεὸε :Με γε ειστιεο Η

11ιεΓα.(ΐεἰ.Οπιἰε ειιιιιιιοτειοοε,ιπι:

ΡετΙ:ιεΗε οι·ο,τεΙ πιενδΒιι ε! ειςιο;

εμε! Με ριιτεεε νιι·είϊκι νειιἰἀε;

ΡΔ#.@1€ ρεΙ:ιοι·ιιε τἰεοε ΙειιοΕιΙε;

ΒΞεοινεεε ιΜτι1κιΠ0 εΠοε ΜΗες0:

Ηιιἔίόοε.δ:›π. Πε5ωι:ι, οιιε όοίϊο

νιιιε ι εμε ιιο Γε οιι1εοοιιιοΙοε Ισ

πιοθιδ Μοτο τιιιοὸοἀ.Ρω·.Ϊ.Α πε

αΐεί6[Μ,γ ροοτειε , Πε Ιιιιι·ιώτο

οσε “οτι ει, τιιειοι τοει€Πτε ειιξεΙ

πιίίε!ιμιο ει· τπ:ιοΗ!ΗΡειτοοΐο
" · β Η Δ



Χ ι

,ιισἱιιειὸσεει σε ιιιεωωε: @ω

@Με ε Με ριεεεεε , γ επισημ

εισε ΜΜΜ· εισεΠεε ιστορια Ιιεει!ε Ν

σου Με ειαιριιάειε ΙειιΒιειειε,μιιιεί- ι

:το σι·Βιισει γ νσ2,βι·ισ ΕΓϊ8 ? Οι!.

Μσε!ιειεΙ>σε,ιιισεΙιεεΙιεε,Ιισιεεε,εει

,Δω εεἐ σειισ ρι·εΠσ,σσε εΠειιι ι

εφε άσε εισειιΙπεε, εμε :σε «με 1

ται Γσι·εετ. ΞἰΞε.Μ:ιε κισσα νι- ι

σΐετειιι: χ ιι=ισε!ισ εοωΒιεξει·ε :σει

;ιεπιεισ; αμκ σε ι;ι·εε Εισιεεε σιιε εί

τἐ ειειιιετιιι ρι·ιαιει.ΕΗε ρεπειισίσ ι

σε δεωρι·σειισ ειστε δεισ εειιιίιι Φ ώ

μι τειισειιεε , σο; πιο Με @σε σο!

σε; νει·ητιειδμπεφε!Ιε πιἰ Γειεισπε,

 

ωνιάε,ειιιεεπιστεεε σιιεσιιιεειει

σφι Εεεε σο” ΗΒεε:εΒι σιτε Μ·

Βεεισει ηιετεΙιειισσε ειιΙρει:εισ ε·

επεσε ειισισ,εΠειιτειιισησε εω- ε

πιστ..ΒΒΑ[ει, ρεεε ει!ΐει·ιτειτ ει εσ

εειεε :των ὸἑἱἰἔεπιτε εισιεΙε ρυάκι

:δ ιιιε (τι:1εισε|802ό88,Ύ μπε να ι

εσφςα.ξεαΡε. Πεΐρσεε εειῖιτε

ριση ερζιιιειιισε εΒστειι ο ίειετεετε

τιιει:!νείζεζεθετιε ισ.ρειιιτεεσ.Οεί.

'Η Πεπωσε νσἴσ.εισε_ιιιιε ι:_ιΒιε,σιεε

Ιιοπο Ιειεειτειε ρεεε εσε1ρε`ει @σε

`8ῇεεἱειε,`τειιτσ :ισ όιεθειι,εμΙ.ρο·

ΜΙΟ (μπει, ε!ὶεἱ νεακιμι!ί9ε

- ' ` - Χιιιι:οε



  

· ΠΟΤΟ ΙΧ.” - ῖο4ἶ

Παω” ει: οτόεο από: "ποω” κι

ίιη·ι:εγο αμκ άΙογ ΓοΙα,ροτοὲ αι

Μ απ οίΙΙ: ]εττο,ΥτεΙ9α,ςι1ε πιο ε: "

απο αιΙΙ ΜΙ άι: φωτο εστι οΙΙο

ΙΙΙΙ:ΙΙο: άεΐρειο: ηπα πιο 5η Μ·

:πωσ Φεβ , πιο Π: 5ωήοι· οδ6Ιό

ΙΙ ΙΙ Μάο, πω: αΪαΙπήτ Ι ροτηιω

ηιιιεπι ΙΙΙ π·ΙΙΙ:Ι "κι , ΠεπΙρτε Γε ΙΙΙ

"Νέα ἀεΙΙε.?ΜΜΜ Ιωάν: επ ΙΙΙ

ιιιετ:Ιο, πο αγάαΙ αΐεοΙαπωάοι· ώ

απ·Ιωςοε εστι-άσε Ιω·ΙΙΙΙΜΜΙω

:με Μπα ηιισιπΙο Με: ·ςιιὶοτο ει·

€οΙΙου, ω: (Μπα Ηί6 οι: ω. Ια

"Ιω ΒΙ:Πο είοΜε :Μακ Μ:
ΙωΙΙΙέοε ηιιιωΙο νΙεπα·Ιι ΝαΙ.ΙΙ- Ι

άπό. Ε.Π6 απ: σεΙΒΜι Ι:είσης,τοΞ

ΙΙΙΙο ατε (οΙΙΙοηεφοπέΙοο στ» ω»

ίοι·ΙοίΙο :πε Ιισιοιιιὸὸύ Εδρα Με

@πάω πω ρΙιτεΐι·Ι:ίτομ!οίΙο νεα

Χ6 Ιοϋυ·πΙο στ» ωίεΙΙΙ:°;ησο Με::

ΝΙΒΜ·δ οἱ τπεΙΜΒ'ση60ΤΙΜοατω

20ο :Ισ ραπ τ4το69ῷ9· ΜΕ ΜΙΒ β::

.ΜΙΒ ‹ΙΙεε;ΕΙΙο φαω ΙΙιωΠοιο

ΦΙ·:σι·οςομωσεΐι οΙοῦο,πἱ εΙ :ο

πΙ.ΕΙΙο ώ ΒείΙιεΙ96ΔΙωοςο,γ ΙΙΙ

ΥΙα]οΗΙετςμΡοΙΙἐ`€θΙοτ`οΙ Μία»

Ϊ0τἰὸ6,εοτεήε` ΑΙ ΕσΕπιΜο,ε Ι Πωσ

τΙΙΙΙβ€Ι:Ιο, τοπίοΙΜΙσπεΜπα;

@εε εΙ Μο ΙΜ €ἱΙοωοΒ<›τ<ΙωΙ.ῇ



. Αϊ:Τσ ΠΠ

α! Μάσι· α!α! α!!ατπσ,!ωπα !ταρσ$

πατατα Ισε ίτἰσι,!ιοια Ισίτἰτ Ισα α

ί.πια: σα Με Ιαστασαα::α Ισα εαΜα

σο: Γααπόστασ Μια ΙικΙατ τσ‹!α

πω!! στα!" !ατια α! τστπασ!ισ,,

Με ωσα!α:,!σΙΗαπαΙα Πτι !ιατΙατ Ν

απ Ια αυτ, Ισσσα! ασ Μια α! α

Βυα.Μαε στσρ5ασε!;!αατα ὸἱτὲ ό!»

ΙΙσ,αι1α τσὲσε'ταααἱε ααΒαΙΙσε, α!

Π αμεα τισ Ια φώτα τισ ία ασια απ

τσαστατΙσμτσ τ!ατια Μο "τα ω·

αΙια,α:Ιιια Ισσιταιισ να!α απο, γ Ισ

πωσ Μια α!αίισ, αΙε! σπα :στα Ισ

ηπα Μπα! !πέα:Ισ ασίατωτι Ια

ΒσΙΙα:ρατσ10σανα! απ! τα! ΕεπίΒα

Βυ!ασ Ισ πια!στ Ρετ!! αΙΙσ μασ ή

Βαασ;ντιαίαΙα σωστα :Ια πω: α

τω! ασπυ!ι!!!ωσττια Βετο!! _ ραπ"

σα α!!! , Ια!ιισ Η Ισ)τ ασπισέόαεΙα

ασττισ αστα. Ρστω.Μοότα, μια:

σα: να” ι!!ιατι σπα αε Ισ Βαα

πσ,γ ΙιοααΙΙ.σ,τσσσα Ισε :μια αΙατἱ

σ!ατσττ.Ωτ“Ητ50,α!!ατό. ;ασττυρα

τα Ια Ιαττο,_ρστ παπα ιτα:.Δ'ατυφ.

Τα,τααατωτοω”τω Μπα Μ,

ασπτ!απόσ γ ΒασιααςΙσ, ρστηιια

όαίρι1αε παρω!! :Ιαπορο μια απο·

ταοόατ αα!σε σωστα: ὸα!!α .ρατ

(Μο Δα 1189 !!!!9 88Ιοτ.8 τ!α-αηΈ·
Ι α

Ι



ΑΕ ΤΟ ΙΧ. 1 ο;

1¦` έωεοω γ ει·ιπϋ ΜεΙὶΒεα.

ΕΙΞσ. Αμττεπεπιε @Η κ:ΙείειΒή

30,ωο]οΐο,ωε! ρτουαΒο το Μ

ἔ:› Ισ αμε: εοιπεε , «με το! τοπτΜα

απο Με ὸοὸο.'Ροτ :τή :Ποπ πω·

Μ· ηιήετο εμύπο τδέο επι αΙ απο:

Ρο Φ: Πω άν: ογκο Ι!σωπ ε ο·

φεΙΙο εεπτἰΙ. ΜΜά εμιἰεπ Βατ

τὶΙ.ΙεΙ-ιι,ἱεί`ι:,ςικ ΜΒΜ, γ εποῇο

ε: Ν:: το Ραπ νε:Βυέςει. Α (με

πιώ, τω! ωε!ιοεα Πἱοε Η εΙΙα

ἰεε,ι·›ἰ τἰωε μπε άοΙΙο , Πω ή

η οῇοε εφε «Μ ΙειΒει*πιε το ει€τω

Φο. δευτἰεοετωε ηιήετο Μπι;

ι·ιοι:εε!ειά, γ ροεο εοποεὶωἐοπτο:

ὸηιτἱετι είὶιιιιἰείΤο άε εΑΜ μια

ὸἰίριιτει· εοιπτἱΒο Η: Μι·ωοίιπε γ

ἐεπτὶ!ε2ςἔθεπτἱὶ ε:ΜεΙἰΒεαἔοπσ

τοπια:Η ω, αποπεεε πακετο::

·σμιωάο επε!ω επ μετα Με ιΕπ ·

-πκιιιεΜωέουτοεμεμιέΙΙο Βιετιποίιι

τα Ρο: Με τποπε:όαίο; εοπιμη ιἱο

ΜΜΜ. Ροκ εΞαπο ή ωοοπο

?σου Η ααΠε άδάφεΗε νἱιιο φα;

πιο άουτ.εΠ σε επ ςιιἱετι Με” πιο

τερειττἱό Πι 8παπω,φε Μ:επΜε·-ς

ΙὶΒεο,ηιιεΠ·εζΒο;τἰΩοε ώ:: Ιιστωο!

Μα οι μοι· Ματσε ιιταυἰοεθησεπ '

ιωε;Ροιπςά19ε ε” μι1ρ, αιωΒίθ
=- - Ν ςξὶτεἰ;

ν ' `



ε·· ΑΠΤΟ Π? π

πω: :πω οι:: (σε παπι Ιιαπιπποίο :ο

Δι·:Βοπισ εεΒεπι-ιϊ. Ρα· ποπ πιο

οπο: πο Ισ άι€ο ρω οΕπποεπππιτ,

πωνυεΡιπ ΜεὶπΒεε. Α". Ροεπ

οοΙο πι:: ΗΜ εοιπιο διο πισω::

.Δ πιο , Πιο: πιο πο οεπισπιτπε π

οοοεοπιοπ Σ; τομΠεε πωπω. ά:

μιάπεσεε πτοππιεπ :Η πίεο.Τοοο πι!

:πιο Π: εΠδ επιαπππ!ο ςοπι πιιιόεπ

:πε πιο! Ππιπποσοεπ , ροπ "κι πιο:

πρι: απο πιο ωππ οοπιάε ρπιεοπι πω·

νιΠα,επιιιιΠε Το Μπα που Με! γ

ειπε! ,του "πιο τοίπεο]πιπ γ πιιδοπ

πιοΙΤ:ποο:, π· του οπο: τοπ-Δε πιο:

ροπ παιπεπεπιπ:πο τΙε Η πιά: (Μαι

πιο άεπιπ,!.π πιοιπειιιι Ιω Ποιοι

οιίιοπ Ιιεπππιοίε:,γ π" οΜιυόππ, π

οπο απο; @πιο επε Το ειπεπρο,

οπο: ειΒι Βοπε οι: ποπ , πιο:: πιο:

τπεπιε μπε Γεπ όοπιιεΙΙε, :απο ε

πι:: πιο: οιππεΠε ρεππόο, πιο πιο

:και δπιο άσε επ:ιπποεπ εαΜ.ιππ- ο

οιι:.ΕΙνπεπιτπε πιο ίε Ιο Ιιε ιππΠο,

 

μπει ποοΒιιπιόο ροπ |ο οπο, επεσ ζ

«με 1ο ππεπιε :πιο Ποιπο εοπιπιο Με.

- ε!ε εππιειιεπιπιι_πιπποε:πιο Γι: π:ιιιε·ϋπ

α νιΠο διι!πίπο,ροιηοπ:οεκι σε

' ποια πι :παει οι:ιετππιπέ ΗΒεπαππιειι€

ο·ρωππι πιεπ,γ @ο οιιιςιι οι:

πιο.σ



Α Ο Τ Ο ΙΧ1 εσ6

σε” ΙισΙΒιι Πε, Με ειπε εΙ Βιιίϊσ.

ςΙειίιεισσ ιιιιιεΙιεε νειεε ιιιτ.8ε ροκ

ιΙιιΙεε Ισ επεστ80εδ:ΜΡ. Ηετιειεικ

η;,ΡΔεεεετιιε οσοι, ειπε εεεΙε σσ=.

Ιισειεεσ εΙεεεε Με ειεσμειΙσσε ε!

ι:σσει·ετισ σεΙΤσ ίε Πιετιει σα· Ια

ειι.ιεΙρεΙ. έτεεώ Νιι·ιΒιιιιει εσΓε εε

:με Ιειεσε σε Ια πετάω μια Μ.

ιιιιΙΒει· ειρΙτιισιιιιιιιιιεε εΙεΒιενι

ιιιιπιεεΙἱ σει· ΥΟΙΗΠΗιὶ Δε ειιιιεΙι.σε

κε τι_εεεε ρστσιιε εΙΙ:ιε εσίειε Με

εσσειε Ποσα νειἀεὸεεειε,ἔι σιεειΙ-ι

φαω ειπε στα: εΙ νιιΙΒο ριειιΕι εε ε

νεσεεΙαι:Ι: κι ΙΙΒΜ.1Ε2ΙΙεάαό:]σίι

περειεεσει εε Ι.ιοτιι.Ιεισε Ισ ορια»

Ι1:ισιεΙεΙ.ιεΙ. Υ ριεεεεΙΙε εε ΙΙ: πι”

ειεεεσ`νΙσ γ 00Β0ιΠΒΕΒ,ΠΟ ιιιι·

8:ιε5]ασσσσεσ γ Ιιει·πισθιω Δε

ΜεΙισειι σο: εΙΪσ>Γει· κι σειΕι·τιιιριε.

δεκφ-δεσ0% ε εΙ νιιΙεσ ρειεΙετσ° ε

πιο σεισοτιο.Ιειε τε:Ιιειε Δε Με ΗΒΟ

εεεεγ ειΙει γο ει·εσ ,εμε Η εΙειιιια

ΠίσωΜε ΜεΙΙΙ3εε, να [εγω ἀεΓςι_μ

Μετω εεε Ισε σε: εεε εΙΙτι πι” '

:με εισίσει·σε α.ιτιιιι.Υ ειιιισσε Ισ

σσε άνω ε6εωιειτε, €2_ειινω εε

φ1ΜΙΙ"0 , ΜεΙισεε Ιιιι.ι:Ι.ιΙΒσε

ειιεΙ,. (μι: ΙΩε·Μἰ€ὶἀ0ε σο: Νεε

8ε εΙεσΒιιΙσ Ιει.ιΙτ.ειιΓε επεσε

9 ΟΠ:06ϊ

..



_ Μ: ΤΟ ΪΧ.

ο στων:: Ροτεοάε πιο ε: Δε ω;ι·οιιἰ

Ποτ ουσ που: επτα ο εΠει ο ο οη·ο,Ν

..ένα Μ" Γιαπ φωτο ρω· τω” Η

τὶεπε,Ιοε οοι·ω!ποιεο Ιἑοα]ε, .πω

ο! 6ο τ0όσε €οσιοε Ιτηοε ο: ΑΦΜ

γ Ευα. Ρι·οι:ιπε ὁ; Μ· εεὸωωο`

Βιιι:οο ρω· 6,): πο "μ ο ωη1·ω·

οι: Η ποο!εω ώ: (σε ροΙΤ.ιΔ_ω Μι

νἱττιιἀ.Οεἰ. Ηηω, ροτ απ νω!ή

τ:::(Τ:τι απ” ταιοοεε ὸε εοοῇο,γΝ

το ειιω»,ς τε τοτοεε :ι Ι:: οποίο; Ε!.

οσα εΠοε οοο)οε.ΕΜ·.Ε σο ω,

(μι: ιπο!:ι οπο Με Μι2.ιο(Π; .ο τω,

:με τειιετπ.ιιΙζε οτι :οωωωο€ω

Δω γο άο εοωετ απ: απ:: πω

ποάο,ουέεο σοὶ απο ω: Μ ροτ

ΗΜο εμε εε το” Β:ωτ1Ι Η: Μάσι·

ῇο :Η ΜΜΜ ο ν: γοἔ δω». Οι·

Πο πιίνιά.α, οσε τα Ια τοπισμ.μ·.;(

τε;τοόει εοτορειτοεὶοο εε οώοία,

το εἰεοε: Η ειι!ρο,γ πιο γο. 4".

νεο1τοτωοοεω :στων , πιο Ιιη:ς;κ

απο :Με μποτ ο εΓτοε Ισα” ροκ

· ῇ8ό0$,6π0Ϊἐ11οΠΕ0ΙΜΩ Με γο Δρ

Ια «ΜΒ. ΕΜ. Νωει;›Δω Δε ε6Δ

ρΗιΖοτι:ε @ε οπο ::0ιπεοτ.π ο ά Ν

ίε εοοιπἰἔςο πιὶεηγ Μη· @ο ν” ω!

:δ τοάσε-δἔ .Ηο.Μ,6α. Ει'α.Πε

 

οπο: Μ:: πιο! :ειπα Η:: ω· ώ

> · ' ετω$3 .
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Μάαείΐο Μπα όε(8τοεΙσόει, γ ε..

υοῇοΙσ.Οσβ Νοκ: τοΙροπάω ΜΒ,

ῇο,Ιῖοο Μπαπ:ΙΙππεωοε, οποια

άεωο:ετι Ιο φαι: Ικι:.ε ο οικί'Ιτο

αιΓο.Βε:.3άπιε οοπτι.ο τμιειὶὸ δε..

ΙΙΙΙοἐ εοκηο ΙΙ: άι·::ωΜε 2 εοτυο· σε

ροεΙΙΙΙεε- ει·πι·εωΙιοε όεΙεειΙ:υΙΙΙι·

@Η Ραπ. ΑΙΜ Με οι Ια ωεΙάΙ+

Μπι α:ΙιίιιΙο ίαεΒο,εΙεΙεΙΡετωο,

ΡετάΙεΙ6 , ωεάίεΙ Ιοεο , ο ΜΠΕ αι

Ια ΜοὸεΙειπε ε τοἔοκει Ι)Ιοε ηπα

το ‹Ιὲ €πκ:Ια 902 ρυεάαε Ι:›Ιἐ απ::

Ισε Ιν.ιοΙΤοε ιΙΙ:Ποε ροΙΙοε: γ Ιστο

τεΙΙοπιΙο :Με οσβοΙυετ ει σεΙΙΒι ΜΙΣ

ΙΙΙ ογι·ςιιε σε: Η20ΙΙ.Ια :Ιω Μθή

ΙΙΙηε επι το εττεωσηεο. Το Ειχα,

γ ωειιιςο,γωιο «Μ Ιογο £ὶεττο τί

τω.) στα: να” γ ν€τηζα, εμπιπΙο

Ι0 (ΜΗ πιο Ιο Ιο.ΩεΙ. δεσ ηιιωιιτΙο

ΙΙΙ9Ν:ψαεπεεΙοπ ΙΙΙΙ11'ΙΒειε ροΗΜα

Η ΡείοΙυε;ΤοάοειφεΙΙο ειΙ.εΒτα, α

(με εσυ Ροεο κσεωΙο,Γε εειικι: .

ΙΜγοτωοιπο 7ΙΜεπκΙο ό: ρα Με

(Ώ ιΙοτκ1ε και Εισαι ΜΙΝΙ:: Ιππα

(Ι€· Ιποπώτε πω ήτο, φα εστι Ιοε

ωι1:ΙεΙοε :ΙΕ Ιω εεΙα ροεΜε γο Ιο

ΙιτάΦ Ια:ετΙο., @ἔσω Ιο πιικΙιο Ισ

Μπα : πιο Με άιιεΙο ει Ισ: :Μα Ισ.

ΙΜ ΒαΙΙ:ω , ίεΒιπι Ια μαϊ» Ροἱ€'

ο



τ ο ΟΤο ΙΧ!

!ο οαιι,τιο !ο Πειιτειι εοιι ε! ετπ!ιε

ιιεε!τιιιειιιο οε! ασποτ,πο !εε ο!.

τια,τιο νεειι,τιοογεο; 1ο οσα! το !

,ι1280 Ροι·οττοε ιιιιε Με εοποει· κ

οο ιτιεποε αμεΒιοτιαοοε, γ υπαι- Ν

οσε επ ε!!ε τιιεεο οε ιισποτ, ου”

()α!ι!!ο νεο; εμε ο! εοιπεπ ,οι

!ιειιετι,π! τιειι,ιι! !!οτατι, τι! οικω τ

τπεο,πι νε!απ,ιπ !ιαο!αιι, οι ςα!!ἱ,

π! ρεοαυ,οι οε!εαιι!απ,οι ε!!ἰ ώ· ·

καποια τι! Γ: οιιειιαο, ίεείι !α μι·

Ρ!ειιιοαε! ο αοοε!!αιοιι!εε,γ δε"

!!αΒα οε Για: εοταεοιιεε. Υ Η α!Βιι

πα :Με οε!!ατ !α παω τα! πεεείο

απο Με τιιετςα α-!ιαιετ,ε!!οπ «το ε!
εδω ςαπο!οιοαι!οι, οσε εοιπιειι- ο

οο !-ε ο!ιιιοα !ε εποε» οε !!ειιατ Η

ιιιαιιοα α !α !ιοεα.Ροετ Η εοπ :Νοε
! !ιιο!αιι, Μπα: εοποεπτειιιε· τεί- ο

πιιο!!α οιιε!ιιειι. Α!!! ν:ιεπειι !οι

ευετοοε,εοπ Για: Μπεστ Με :οτα

εοοει,γ !επιιοοι : ιπιιε!ια @εκει

τιειιε ε! αιιιοτ,τιο !ο!ο !α ι!ει·ιιι, ι

ιπαε αυτι Με ι·ιιατεε ττο!ρα!!α !”εΒιι !

Πι ροοετ : ιΒΗε! τιι:ιιιοο ειστε οι

 

τοοο ε_εοετο οε !ιοιππτει : τσοκ

Με Με !ταοει οιιιε!ατα. Αι·ι!!ο!ι ι

εοία ει, ετιιετο!α γ !ο!ιε!ιτι:τοοιι !

Με “Γιο ωεπτεαιωτεΔωοη6

- που:
`

/
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Θάσοα !ιιιειισπ επιπιπισππόσπι

άιπειε Πάσ,ιιιιεεπει: διο άει.!π πω·

ά.ιό..5'υπηιπ. δει!ιοπιι,επι τοπ!σ πο”

©ετΙο εοπι το Μισο, οπο ποιο ε!Η.

σιι!ειι πιο π:πιοΙσ ε!8ιιιι πιεππιρο

οπιὲιιπ !ιεο!ιο οιπο Βιι!!!!ο, μπώ»

οΙο πι! Ιεπιτιάσ,π:πιπι!εσο ε! :πει

Σο ι:οοεοι νπιπιιι,Ιοε οικ πιο! άστε

ππιιεπιπ!σ,!ειε πιοε!ιε: τσι!πιπ ι·ε!πιπ

ἐο , ε!επιπ!ο ιι!!ιοπιι6!πιε , !ιιιτ!επιεΙο

ππισιιιοπ,Ι:ι!τοιιι!ο ρεπεόεε,ροιιιδ-π

ςἰο ασε οπο !ε :Με ε! τε!:ι!εισ,εΙε

οεπεπιε!ο ιοποπ , εσππ!ει:πόσ πεπιε

!!οπ,πιπππιπ!ο οπο, ει:!ιειιπ!σ Μπι-ι

οιι,ι:ιιιι!ιιιιε!οεπιιπεοε , οιιε!ιπιιπιόο

εΓρα!ω,!ιπι!επιιΙο ε!ειι!ι·π, νιΙ!ιδι

οτι επιιιιιπ,γ στπειε πο!! ποιο: ι!ε ε

πιεππιοπεπΙσ,!ιπ π.ιέι!σ εορ!ιιι , οπος

τοποσ ππιστεπ.,ίΞεδάσ ιιιιιδειοπιεε;

Ρεπο ποι!ο Ισ ο” ροπ Με ειιιρ!εε

άο,ριιεε οι! ιογε με. Εἰ!. Μο·

ε!ιο ριειιΙπιε @πιο τ!επιεε πζιιιιεὸιιἔ

μια !ιπιεπιτε πωπω! πιο πιο οπο!

:τι !απ:ειοεοτι οιπππιπ!ο .εΙΙ:! επι απ·

Γε απο στι; πιο: σιιιεπο,ιππιεπ Βιμ

ειοΓο συπε το π ιι ειιιιοιιο πιο πικάπ!

οιι_Ιειιπιόο ι:·οπιιο πιο ι!ιιπ επισιο·,πι

ρώσοι: νο αξισοιπο ι·ιειιεπ ο πο,

τιπι!ε, 7 :πιο πιιιι!.Οπωϊικ. ΗΜ!

ι οπο! ει

Ι
κ

Ρο5·



Ι ' Α Ό ΤΟ ΙΧ.

ώ _πιασπαιΙ:ι σπα ασΙα, Ιϊκισ ἔσω·

. τα,ιισ σιιΙαι·σ ιισιιας ταδε , Ριπή ι

[28ϋΦωε αιιι,Ι:ιε Με ιιιΙ8ιιΙΙιε ιΙ0 Ι

Χ

όαιωΙιι εΙαιιι· σ σωσει :κι ; πιιαιΙΙΙ:

πιει σαΙΙσ Ια οιατα:,Μπ Π: εσιιΙιι

πιει ατι οι ποστ. Τοσο αε,ρσικιιια

Μαι: εισαι ιιΙεΙ:ιιισσ ει ΜαΙΙΒαα,ιιο

ΒΙ:α σπα :Με ατισιια σ: Ισ Ραμ

Επι επι ὸαιΙτ αΙΙσ , γ απο σπα πο

να Ια Ιισι·σ όα:ιιιατ :σπιΙ‹ὶσ μια

Ισ :μια γ:: πια ία. Ηπα αΙΐοττει ΙΙΙ

Ρύσιο γο Ισ εοποπο,εσιειά ιτι1:Ι

"σε ίιαΙεεε ιιισαασεισα:, :μια φἱδ

τἰατιιρσ ήπια, γ τιιαΙσι· Ισ αίμα,

τἱαιιιρο νἱατια :μια Τα ατι·αΡΙαιιτα,Ι

ασπισ γι: Ιιαέσ αστα σου Μέσοι:

Ιιστω :μια Με ραΜαι· σιιαιιασ

πισαιι , φωσ:: πια ρι·αι:Βιιι.ιπ,

σιιαιιόσ στα σιιατΙειιι; αμα γα πιω

μπασο ααεΙσαιιαΙσ τω, τιαιεΗα σκ

σιιιατα,ίαΙια ΒΙσε και Βιιαι·ι ωα=

ΙυαΓασε γ αισι·σαασε ,φα ει πιι 00

πια ‹Ια ναΙἱσ:ιιιἱαιιιι·αειι Ια ισα

Γε σα;; , σα ΙΙ: ασιαΜια πιώ

ία ραι·όσιιο ; σιιατιτΙσ Γασιέ αρατ·ξ

αΙ Βαγ πιο Ια ρσιια:σιιαγσ Ραμ ζ

Ια:-ιιισαΙικΙι:ια φα ι·ιπειιιαικΙα ω

ροπιισσ: σ: ιιαιιΓατιιψΙα νἰαῇαΟ Ι

ΙΙ:Μο:Μ1122ασΜάα· σαιιταιια εστι ;

 

Ιοι Ι



Α(:ΤΟ ΙΧ. ιοο

ο; ιοαοιεΙεε. ΒετιιΙΙΒαοε ΒΙο8

:οαιο 1ο τεΙε,γ ΙιοΙΒιιιε ριιτΙΙΙο:.

οοοΙΙΙοε,τιαιιιεΙΤοι: ειι εΙΙο ασια -

:Ιε ραι·αι· εΙ οιιοΙαεΙο ςΙε Ια: οικεί

τΙοιιοιΙΙα: ειπε αιιειι τειιἰὸο, κοιτα

πο ααωεω Ια ;ιιεΙΙι. Ε!έσ. Μαι

ΙΙτε,α Ια ριιεπα ΙΙαοιαο,οΙ (Με:

οι οεττατιιαοο. Οσ.ΜΙια Ιιήα οιιιἔ

ει,ροι· νεοτιιια Ιω οιιιειι Ιο ασε

εὶεοτε,γ αΙΙεΒιιε. ΒΜπΟ Ια νο2

πιε οοεζαοει, ο ε; ιτιιοτΕπια Μισο

εια. Ε':Ζώ. ΑΙιτεΙα, γ ειιιτε εΙΙα, γ

Ιιιιετιο5 αίιοι,οιιε αυτι α εΙΙα αΙΒο

Ιε_Ιε ετιτέειιόε όεΙΙο :με αφή Με

ΙιΙαοιοε; αυτιοοε (ο :Μάιο οικε

ιταπιἰεοῖο Ιε ΙτιιριεΙε εΙ εοιο οι:

Πι πιοεεάαό. Απ. ΑΜ 8οιε εΙε

ιιιι εμε εενειοαό,οιιε εΓιιιι οσο

Ιιτιιειι α Γεἴιοταο οἱ Βοιαιι εΙε άο

Ιεγιε,οὶ :οοοεετι Ισα ΙΙιιΙεεε μες

ποιο: εΙε εικοσι, παπα τταταιι «ω

ραι·ιεοπαωιΙ τοπ ιΒιιαΙεει ιι οιιιειι

οποιοι ΙιαΙιΙαι οι ροιτιι , πό οιιΙδ

(ΙΙΒαο εμε εεοαΙΙεἔ είΙδι Ριά13η

ιΙα.Ι οιιαοταε 8αΙΙἱοαι ειιαάΙΙειιαα

ιιιε α οιετεοοατ α το εαία,τιιιιείΙι ο

πε το εοαοιοι·αοοΙοιιααιο Ιια οι ο

πο τε νΙόοἔ εοτιιο τε να ΕΦΗ ο;

ιιιιιεκι (οτι το: νειΙι·ιω γ οπο: α:

Κ οι



!

Λεω οι.

Γ:: ιΙε @οποιο ΙΕοιειιιιιιεε.Ο Φ.γ :με @το ιιοιιιΙπε, γ εμε εποε `

γ Ιοοι:τι.ιΙο ε: Ιείιοικι εοοτιοο οι

Η οσα, ροι·ι:ΙΙο πιο γιιιο ΙοΙπο

:οι (Μαι: ουσ πιο Π: 60ιι0€€τ,φ1Ε

'οοιιοΜε ίοιιοι:ιε ο ιιοπι Π: νΙΕιιι,

ειιΙΙειΙε εστι :Με Ιο τιιοιοτ όοΙ

τιοτιπρο,γεοιι πιο @κι :στο ο: 1

διιειιιιε :Με όι:(ο<:Ιιπι Ρ:ιΒιιιιοΙ

!Επιιι:ιο ι:Ιο ι:Ιιετ.είιω,όεοοΒιιοπε,

πιιιΙττοτοέιι: Μ; κακο, σοοτιιιο Ισ

ῇιιιΒειΙω, «μια Ιι:ιοΙοι· ιΙεΙ:ιιιιε οι:

Πεκ πιο 0ΙεΓΙ: γ οιιιιτιόο και σει·

(«οι πιέρο ιΙε Ισ οωι€ω6 «Με αι

ίειΙΙιιςΙειιοτιταιιΙοε νο ι::ιτειιιιιΙΙο,ή

Σ: ποιο απο ε! πιο ο,ὸ «κι εΙ Ιιι

ῇυ,0 ριεΙειιΙσ α:Ιοε ε! "Μαιο ,ο

ηιι€ :ποιου Ιιοπιοιω επι ω: .ο

ουσ Ιιιικό Ισ πιει , ο ροι·ο.Ιο ο!

ειιιιΙΙο,άειιιοοΙο πιο εΙεοτο οι κο

πω ικΙι:ιιιΙε Μι μπειτε διετα ,Ια

ΙιιιΙιιω οτι Ια ι:ειΙκοιι , οιιιειισΙοε

ΧΛΜ. ΜΒ Μέτσο: μιτηιιο ΕΙΑ”, γ

· ιι·ιιγιά: ιιιι ΕοΙο,γ Ιιοιικ.ΒΓει ουσ

οίρ:τιιτι 8ΔΙστόοπ , Εισαι νηΙοοιι.

ιΙΓΡι·ι·οο Μι εαΙΈιόιι:, Με:: Μισο Ι

ειιιιεΙε:,εΓροικο γι:ΙΙΙΙΙοε γ Ιογ:Ξι:

- ε

3ιιιιι:ιε πιο οποιο οι: ΙΙ:ιπιιιπιι€ ό: ο

ἶ οιι·ο,Βιιο :πιο :ιιιογοτττιι:οιε , οι:
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πιο εσόωωεΠ όεϊπυόοηγ :Μιά

τεὁεε.Είὶο: ίου Κκ ρι·εκτύσε : οί:

:σε ίοη (ο: Βεπε!Μοε γ ροΒοε:·

0ΒΉ8Μ3Γ8:1 :1:τΙω τιπιτΜο3 ςυπδ

Ιεε -;Ε νεθΕόο:Μ ετΐήοτ Μπα: ηηρ

επι Με αεί-ο: Μικρα , ε: :ωόειτ Με·

:Μη σοΙ|εῇετ:ι: άσόι1ειΉ επ :Μακ

Μ απ» Για πιεπΐεΒε: ο σιωθω, επί-φ

επογετι ω τιοωϋτο ρτορῇο άο Μι

Μπα όε!!ω, δυο μια: :κά , μπα

πι” 48: ο ὸονιει1ῖιο1ὸἐ@ ΜΜΜ

νεΙΙεω2ροτιμτε εσωιΠε1:Πο Βο

ΙοΤΜεοτὶποΈτεἔοΙὶε Μ Γατιδ ρωτ

τοἔροιηιιε σο Ιιππρωθι: εΙ αποτο

ί_ιιτ.Ξε έ εστω: ὸἱκἱίὶε σ:Πο πικιιιΙ

ηυἰετι ρετὰἰο «π ρ!πο ιὶο9ὲι!ὶίκι

ὸιικοιτιο ίεΙτὁ ε! ρε ίεο ώ: πωπω

Ι:ιάτοικιέετιε τιιδοπ Ισ αυτά; Μ·

όο2νοπ κά ωεΙα ωυ8ετ, Η Βαψ

πει ΜικΜε πιο ρω·οοε, μια:: ΜΗ:

Η ρτείὶσ,Ιἶπο επ Η ρτέωεω Νεα

το ὸεω ΓοΜΜα Ια ἑοπτστὲη τω:

0Πο Μ! ε:Μρέιππω , ρΜΗ:ω;οε,

ρ:Μο:,γ ο9οτεε:πο η 9ιιὶεο Ισ €6

μι εστω:: πο η φιὶεπ Με: ωρα

τουτεπτοτ;πο η φωτο μπε-Μ Ια

Β·Μπ: θ: ρ!πετ ο; ό” νοτεε: Η

εἰοτἰο ε: ι·είπέτ:άοΙο πιοῇοτ ΜεΜ:

Ψ€00ἔ εοπτεοΜΜεικο τπι:ιεΗτί.

.Κ = Η:



Α Τ Ο 4 ΪΧ. |

Ρον ι:Πο :Μοτο , πιο Με ουετἱ‹Ιο

τω: Μου· οι: πιά Ρωμιοί:: εαί:εί

Βοτα,)· ΐοδοτο , οσε πο :τι ω: ή·

::ο: ρεΙαοὶο: ΐσ]ιι18οοο, γ σωή

Μ.(Μ.Ε.ο το Μο Μ: οΗ.:οο: Μέ :

ΕΜ: Ισ (μι: Μια. (Με Ισ: Μ Ν

Μο: οίκο ου:: ω: τπο:ἰνοοωἱ·

8ή: Δ: ρου :σο μι, οι:: ωμά:: Η

:Με Που: ό:: Παπά:: ω:: τεο2ἰ

Π:.Μ:::Βοτα ασ: σΡο Από οι::

οπο: [.ιιετοεέα.Σεισο·. Βυεο: μ::

ο: Εεε: ω” ο Ι: :οωρ:ιιΉ. Πιο:

Βοποιε: κατα: Βοο:ο , γ πιο Βοο

:·οοπ . ΠΜ. Τεστ:: Ιιὶῇοἔ ρω· πιο·

:Μ Μ: οθω2 Με:: μπα ουο πιο

πιο οοοο6Μο οι: πιο ρτοἴρετἱ

ω: , ο): Ε:: νεἰοτο 35ο: . Α]

οιΠεο που :Μο ,] οωἱοο πιο νεο

:ἔσω ,.οο ία τοπιο "ο οιιὲψη

ία εοι·οςοο όο οοΙοτ: γο νἰ Μ

πιο: ο ΜΙ: πιεἴει , ὲοιπΒ: αερα:

οΜο το: ρτὶσιο: :Πε-ΜΜΜ οικ

ω πως:: (Με το: (ω: , ου: Μ: οπα

'χοι· πιο ραπ: αει όο ιΠει ν_οεΙ›ο :

ίτο:, )' Μπεστ:: :Με τιποοι· εΙο ε:

ιοτιο:«πίιόο ε:,ρειίἶε,οο‹ἰε Γι: πιο

ό:,ι·οάοε Πι: α!εσάοιο::,νοοε Πι:

:ιο:,γ οπο: ναιΕο:.!..εγ ε: :Μία

τυο:,οιιο οἱοευοπ :Με ει: να Μ·

· ·· πιω
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Μπιπ:Βο τὶειπρο ρετύπωεεε: Πι οι·

όοιπ ε; πιι1ώπςπ. Νο ρικόο όετ

Ζιτ Πο ω8ήωοε Ισ ωικΜ Μπα

(μα: επτοικεε τοπὶει:ρυεε ηυο ρω·

:Με ρεεωυε γ "Πω όΜπι ροκ”

Ραεο Μι νεπἱὸο ω ὸἱωὶπυεἰοτ::ἰτ
εοαπὸ Δε:Ιιικιικπι Με ώ”, ΠΩ ίχε

ΗιππιπιΜ,γ πιεπΒιιου: Μέ ρτοιω

Ι: Με. Ρτοιιεά»ο ε·ε ιτπἰΒιιο : @Μ

η ένα: το ε! πίι !ο ο: :τεςε, ο άοΓ

τ:τεεεμοάο Πωσ Μ Ηπήκητοό6

'πιεσε Με €σσό0ε. Μί Βοτπ:ι ΙἰεΒ€Ϊ

Η Ωι1:111)ϊο_Ι€8ΗΠ εμέ γο απο: είε

°τίεεαΐεΜεά εε εμε Μ όείπν:οΒιιο,

γ Η πποκεκετω πωσ Φ: "Η δ".

1ἰ`σε1ῖο να: ηπε απο ῇιιοόε _ροαι

Ήάά.ι φοτο Με” Η ςιι‹: απ” μπα -

πωπω : Η.πςεΞ μια κατω::

Βοιέ: μην: ετιττὶίὶεεετιτιο : οπἰ

·μω νιυιτ ; πω μετα εκατ;

μπει μια ετιιτησσετ ; επικήοεί

Ρ:Μ πιοτὶΗπεη ρω:: εΠο αστα

- 6ο :ι2οτει πε εροΠο, ΗιΪτὶτὲ :ση

ηπτηοι ροωι Μ πιο! , εωικμιο

Μ! ισόσιιο μπώ άοΓρεάΙτ ο!

ΙΕτΜωπιπο, εοπιο Μι άε απ.

Μ; ΜοϋΙο έβτωοε!ο . £α:";Μ.

Ήι«Βήο τετπἱέε , πκιὸττ: , του

αυτ” 'σωμα , θα ε: ντι °Βατι1Μο

- Κ; πω"



Δ Ο ΤΟ ΙΧ.

πιο? ροτιοΙο ιΙο Βιιιιτοατ. (.`:Ι

_-Τιτιο:ιιο οι ιιτιιοτζ αυτ:: οοίαιτι

ίο,ιτ ιιΙιοιο, τω” πιο οΙιοτΙοοιοτι,

ίΟαΙ23 στο Ιισιιι·οοιιιι,άο ποσοι οτα

ιιετιτοιΙ.ι,ιιιτιοιιτιιι Μια ‹Ιο πιτ οιιο

ι·οτ,Ισ ους γο οπο οτιι Ισ οικ

' τιο,ιι αιιΙιι οι.ιοΙ το” εοΙ.ιτο , ιιο

οΓεοειοτι πιω το Ιο οιιο γο Με

- ιιιιιιστ.ιιιιι,οοιισ,ο τιιοττο,ο τιιιιτι- ο

οσοτιοιιοΙ οιιιιι Ροι· Ιζιιιιο , οιιιοτι

ποιο ιιιιιοτ0 πιο τω». Μιο επι οΙ

ρτοοοεΙιο,ίιιγο οΙ οτιιτι. ?Με Γοτ

ιιιτΙοτοι ιιοτοιιιιι ροτ Πι £οιιίει τω

Πει; ΩιιιοΙΙοτοε, νιοιοε, ΝΙοοιιι,

Λοιιοοι σΙο τ σο” οιοτιιι:Ιοοοι,οιιί =

> το οωτρω ΙιοΙΙ:ι ΒοοττΙοιτιοει οι τ

οιιιτοιιιιο ρω· οι Ι8ΙΙ:Πο νι:ι απο

:τα οοτιοτοι οτι τοι ιιστιστ,εοτιιο Η

γο Μοτο νικ Ι)ιιοιιοΙιι5οι οιιο πιο

ιιοι ειιιιιι τΙο ιιοΒοοιιτ ωιιιιιιεο,

»οι οι” τω Ιο απο.Πο ΠιοιΙΙο

Ιοεοτιο οιιο ττιονιοΠοιι άοιτιιιιΞ Με

Ποτ” πιο τι πιο, οσε ω», γ νο

|Πιοτι τιοΙσιιιΙο γο οΙΙΔιιτι ο νετ Η ιιιᾶ

οιιιιιι οΙΒοοι ιι ρι·οοιιιιιιιι·ιιιο αιτιο

Υπο σοι κι Γιο». Ιιιι ιτιοτιεΙοοιο οτι

:ιζιιτ Γο τιιτοιιιιιιο τστΙοι,οιιο τισ Μ.

Μ;Με όπου απο ιιιτιοιιιιο τι 6ο

π:Ιιιι:.νιιο: πιο ΙΙοτιιοιιιιτι Μιο

· ο .. ·° πι,



Α(:ΤΟ ΙΧ η;

Η.ρττοε το,οιτρε εικιέποτα'Βο, ο

ττὸ;°νὶοῆε ΒοστέόΔ:αΙΙΙ Ω τοπος”.

πωσ Κκ νωἰὸεκ ο ππἱ εαία , ΜΗ

Ιω Μο: :ι Η Βιμ, ΜΗ θ: απο (ήτο

εἱαπ ιΜκι·ο: ,ΜΗ ρτοεοείΤοε , ΜΗ

οπο: ὸοὸὶοειε,Βείαο‹Ιο ε! αιΒο όο

πιο φωτο , γ «πιο :ΠΒοοοε :ο Η

απο ματ τα: τεοει· :Με εοιπωω.

Λιάκο Με πιο ιτηάο_Ιο €0ττΜΜ ο

τοΙεΗωο ,οιιε πιο ὸἱμω οικω

ρω το Ιππ3ά1ω ςειΡΑΙ:α.δσωβ.Εί

μο::κ!οε οσε κἰεοεε πο” Με: εο

Γεε εοιπο πο: τιποτε” όοίΤο π:Π·

β0Γε εεοτε, γ ΒοοοΗπ εοτσοει:.,

17: φα πο Μέο τοὸοε ἐ Οι!. Νο,

Μ)ο,Μ ω” 1ο οκιοάο,οοε ?ο ωΙ

«τοΓα Μπηκα, ορια: ιπιιοΒοε νΜοε

(Κωστα :πιο εοτιοοἰεο γο ροεο

τπξεὸωοα,γ οικηιιε πιο Μ: ροὸἰἔ.

να. Ρετο στο , ουσ άο επιΜοΜ

Φ: Με οττοε «με πιο Ιπιο1οιιει ο,οο

πιο Μι ε!επείει σε ετδάι· :Μα (Με

«Μ» : νοοε απ”, αιΠοε , επεσε.

φωτ ιςηωτι ρ:επεο ‹Ιε πιο πιεσε: ο

Με άι: :οἱ οΗεἱο : χωπ τοοΑνω

ωτο (μια πο ίαΙτα,;τ επτΒουειο Γι::

είειιάει·οε ή· αποφ: ο οσο οτε ει·

εοαιραΒαΠεο;γερεοπε επι ΨΗ

σ.Ι.ι ο ο!! οἔίεἱοιιεοᾶο επικιιω μοι:

· 8 ι; _ ° :οι

7-4
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:τή ρυοπε σπασω μια:: , γ: Βε

Ι!ἰτιεε,εσἴετσσε:,εσεόσσεω μετά

ιε:,;σιτοΙε:, σει·σι!ε: σε τσιισο,

τοπικ σε :Νεο , !εώσσε:)τεέε

οσε! :απο Ισ τεεἱσἰε σε εοσεἱΙσ:

όἱσιπισ: σε Πο: , ε Η ίο·νεσίεσ

ΙιιΕΒσ ε τε8:Πτετ Ρετ:: εσωἰείἴε

μη): εσσσΙ!ε: Π:: όαιιστε:, Με:

:όσο σο απ: ίσΕπεσε, σε ὶο ισεῇσι·

?ισ Π: ὸευἰε ασ Ιε εωόεά,νεσΕόο

ο ώσει·ΐε: ρεπ::: ; ιὶσ 'Μοσιιισ

στσ,άε !..σσικ:,σε Τσι=ο , σε Μεχ

ἀτἱεεἰ,ὸσ Γεσ Μεττὶσ , γ σε στα::

:σικΙισ: Ισεετε: ; γ τετιτσ: , οι::

ειισσιισ τεσεο!ε ὸἰἴετσσεὶε Δ:

Ισ: ΒιιίΙσ: γ Γεω: σ:: Ιε σα:: , πιο

τεσεσ |ε ώσετΠσεό σε Π:: ώστε:

 

ο κι Ιε φεωσήε, συο`Ιπετισ ε: «με

νησι νἰεῇε :απο :ο στ: οΙἱσσὸσε

οσεΙσσἱετε νἰσσ ώεε ό:: όσοι::

σ:.Ρσε: οπο: ειπε: Η:: που: , πο

σε οίτεεἰὸο σ! σσό:Βο :μεσου

σ:: _σσΓεσ‹ὶσ σ! ξσΙἰετε: Ιε εΠσΙε

σεω ρτΞπισκ σσ1εο ει: σύ ::ί.:. ώ

ΕΤρι:Π6: :απο ρΞεο:ε: Με:: Υ
σο εσπεσεσ ωοεΒε:Βο: σειρε- ε

σο: σε ρι·σιι!Γισσε: σ: σύ συστ

τε:σσ Γ; εστσσ σο: ω:: σε: ε

6ἱ0 :Ισ τε! εΠεσσ; Απ: Ρο: Βια,

” με: έ



Χ

στο Τ ω σε. τη

μας: (απο: νεπιποα: α αοει·ΙιιΙο

κι· πιο ΙΙοι·ο: σκοπο , οι πο πω·

Βιιο:.,οιιο οπο: Ιο ι·οινιοοιαπα πο

οο. Ω'έ!.Ηιπτο τοποσ Μια οπο: Πο

παπί, οςοποαπιοοππιο οο παπι αΙε8πο

τΙεπιπρο ,ο πιο πω: :απο χο το

ω:,ε οικω Γοι·πιιοα ετα οι: τοοο οΙ

πιιιιπιοο ,εμε μπαι: Ιιιιιιο Ποτε

πιπιοιια οι: οσε πιο ρπιππιοπο πιο εο

ιαΙΙ`ο ,οπο οπο: Ισ ριιι·ΙΙ:πι Π :το

ιιαςΙοει : οτι τοι σαία Το: ασια οε Βα

ΙΙαπ , μια: αΙΒιιπια ρπείιαοα το

ΒιιΙ:αΙΤε.δσωρα·σ: Μαοι·ε,πιππιΒιιο

ΕισιιαΙιο :πιο Ια πιοπιιοπιιι οοΙ

πιω πιοιι·ιρο,5 π:οοπαπ πιο θ: μια

ο:ι,πιπιπο: τπιΠεια,εοππιο ο πι αοπα,

900 πιο: Ιια: Ιαοαοο εΙ ρΙα2ει· οι:

@πιο Ια: πιοπιο:. ΑΙπ:ι:ίε Ια πιεί-α,

“ΠοχΙιεππιο: α ΙιοΙεαι· , γ το οαιιι:

"ΙΙ)0ι:Πα Ια οίΙα οοπι2οΙΙα , οιιο πια

ΠΙΝ ε: νεηιοα. (Μ. Ηιῇα Ι.ιισιοέ

Ψ : οοιπαοα: εΙΙα: παιοι·ιε:, οσο

ΤΠ8 @με πιο Λεωφ: α πιο: ω:

:ειπα τι: Βοοπια ποιοι!. Ι.ιιο·.Ροπα

ι;ιςππο για Γε αιιια οΙιιιοαοο ιιιι

ΗΙΙΙΦαραΙοο_ποαπιοα γιπιοπιίαΙο σο*

ΙΙΙ Πιοιοοι·ια ο·:ΙΙ: παπι αΙςεπι; :Νέα

Ρ0:0ιιιοΙια: εοπιιαοο;αΒιππιο εβ

ΜΜΜ: πιο @ο Πο φαι:: :Ιωα

_, ` Κ 3 πΙιαπι- ,
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ααΙιακισσκα, γ ρακιίτικισσ ατι αοΙΙαἔΙ

ΙΙα στο απο; οσα κισιιαΙΙαικμι: Βο:κιτΙστι:οκια πια ρωταω: γ (ο

κκιακα οσα αΙΙογ γο αστα ατι αΙΙα.Ι

Με κτακιΙσο,Ιαίιοτα α: Ισ οσα το Το

Ιοτειι,ρασιτκα αΙ τικΉσατσ : σακιιικΙ

σαΙΙο τα καηκε κκιΙΙακιστα @κι στα

κκ νΙΙΙκ:ι.Ι.ι, γ κιιιιγ μεσο, σωστη

Ια βαστα κιικιγ ΜΙΒασκι σα σέπια-Ι

γσε,γ σα σοΙοκ σα! ασι·κιασκι.(Μ.Ι

Ηκῇι,σαΙΙοκσοΙστεΙΙΙοε τιιΙαι,κιικι:Ι

α: αΙ τιιγσο οσα Με κιικοεα:ιτικκα·Ι

οιΙΙ:ισα Ιογ ΙαοκἰτΙα σαΙ εοκοαοιι`

:κισσα :επ τκιοςτω'Ι.πσ. Δω τα κιτ-Ι

καΙΙτακι τταγ·σοτει, :σπιτι :κι τισ ω:

Μ:: (μια σε, Μπα Ια ισαγει ΙεΙΙικ ΜΙ

` ΙιααΙιιιοε γ γ-4Ιγι σθΙουακ οποσ

σα κιιιαιικικ. (Μ. Οσα απο τιμ

Ζιτισ.Μι.στα,σιια "τοστ ρκαΙΙογγ

πιο σαε αΙ εστεΙοκι.Πτλ νκιτκιοκ,
οσα γο Ισ ΙΙακιο. Ι ;

Ακασκκιακικο σαΙ Ι)α:Ιτικο πιο; Ι

ο Ματια:: Μάσκα (Μεβκια,/

Ι . Ι..κ.κκτ:2κα Ροκ· α! απο", σ”

»αποτο Μα!έσω τωκβέο και]

πω. Πτὅαάτκ ο Η ματια , "στα

.Εκτ:τττ·τα!ττπτατο,σωστ σπιτια ι

Ι οφε
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δ

Π'σΙψίκη..Πε!Ξ&ω είι3φ2421|Ιωπ

Πω: παοκ:: άψιώπ αΠε!Ξβπ.ο

Απ!" επ απου:: :Ω Πάφο δ”::03

σεων Α Α¦έβ , ,πιάσω :Η ΜεΙἱ

&:α,Ξσίυέάμψ ά: οι τω:: επ οπο.

.Ρω·ὅἑ>Ξ:ω έω;ι ο Μείιύωό: Ζω παει-πο: ΔΩ ()είίβέπο,άεβπ

ιϋυπίοΙσ [ιι Μπέκ εσπασηπ.οπ.

Με!έύει..άωδ.Ου|ε έ:ι.Ειππα

βείδω:ιόε έε πιἰ ! ὅ

πιο! ρι·ου:Μη άουιο

Πα ! γ πο πω Βιετ:ι πιο·

_ Ψ ῇοι· ώεεέετ Π; ρετἰεὶὅ,

γ άεπωικ!α η" Μεο!είΠυ.·:,ηυδ·

άσ‹ἱ€ ραττε όο οέμκ:| ίε·Βοτ, ευγ:ι

πάτα πιο αιιιτιιι6,πιε Με το8εάο:

7 τοπτετπ:π!ε ο έ! , γ @ποτε Μ,

@Η πο νεηὶτ μοι· Ϊυετ9› :ο όαέ(- ·

£ιεϋπΙΜ ω! Η:α8:ι , φωπόο πο

πω: Γεω ει;έτοόεειεΙο 9 "καψω γα

ᾶεἴεουίἰωἱο Φ: τι·ή 'αιωνια τεΐρικΐ

το με ριπ:Πο Π;; @ω επ :καστ

όο ἐπω : φωτο πω; νεοωμ

ωωω π" ρωσπτιτΜεπτο το·

Βαιόο , φω "ή οθεώι·Μέικο Εω

9οΐο ζ ὁ τπὶ ίἱοὶετἱσάο Ι.ιυ:ζο

εὶει, (με @σε άι: πω ει” ρδΒιλη

` 4 πω
`ιω

&
*

|



.Αοτο :ο

‹Ιε τΜΙΕΙο,οιιωκΙο το:: να:: ροΒΙἱ

'τοτΙοηιτεοτἰ Ικα:: Η: οι:ετίεΙο

=ὸ€Ι-£Ι1Ι3Ι°Ιτ?£0οΙ0 το εΙρδωτο: :ΙΝ

ι·οοιρΙωΙεοτοεΙο ΙΜ ΒοοεΙΙ:Μο:Ι

γ νο:Βιιεοοο, οι:: Πεωρτο εοοπο

ποσοττεοε οοοπΙΙο ποϊΙοοποτε

1εοε:έοο Π:Π αυτ:: ΒοτΝ10τοό0

:Ισ ιΙοπκΙο ρτοεεοο σοὶ όοΙο3·, ο Β

,κι ΜοΙείΐο: οσο εουεΙΙο ωεόἱο

ήπιο ό:: :οἱ ΙΑΙΜΙ. Ο Ιοοετοπο

ΒΙο:,ο τἰ ουετοιΙο- Ισ: ωεωω Ι

οι:: ΙΙ:ΜοοαΙ08 ομί:Ιοοαόο: ΡΙ

ιΙ::ο τοεπεοΙο,Ιο: ΙΙ28εΙΙο: ιο::οΙΙ

::Ιπω ο :με Ιο: εὶεΙο: , πω, :Ιο

1°τ2)ς0ο Ιο: Ιοί::το:Ιο: σκοπο: ο·

°οσοκοο:α Η :Η οο:Ι τω” Ια: εο

·Γει: ο Ισ: Ι10οΙΙ:το: ίοΙιιιΒοίΙο,Ιιο

πηΙππιπε ΓορΙΙσο οι:: ο πιο Ικά

ν ··:Ιο εοι·:ι9οο Ιοί:ΙΙηΙοιπο,γ ρει:Ιοο

€Ι:Ι,60τ1 (με ού τοττΙΒΙο ρεΙ”:Ιου

:πωσ :ΙΙΒΙιτωΙοι·, :το Η: οοίοοτε

οεμιοΙΙο ΙιοΙο Δ: ε:ΙΙΙΙό:ό,οοε τε ·

:ζο άΙΙεοτοάΙι @Με ι:ΙΙο οωο:οίο ο

ωω , ριιοΙΙωοεΙο Τα οπο π"

οοΙοι·,οιιο Πο οΙ οι.ιε αν: οτωΙτοπ

το.Ε'ει·ο οσοι:: Ιο ροοτἐ οπο: ΜΙ

τΙπποεΙοοπε του ετοοΙτοοοτε εΙ

ροοςοίοΙο οοακΙο οι:: Ια ΜΙ:

:Ισ Πι ρπεΐοιιεΙα ο:: ποικ:Ι (3:4υοΙΙο

.Ϊ°



κ. °~ ΑΟΤΟΧ. ως

'τοπιο ὁΙοἔ ο 8οοετο ίς:ωΙοεο ω·

τοΒΙεΙο,γ ίπποι! , ροτοιιο πιο Με

η καίω". ο Ιω Ικτωοταε :οοα:ὸἰ

ιΙο ροόοτ :ΙεΓειιοτΙτ (ο εοοεοκο

Το γ επΙΙεοτο ποια :απο ο Ιοε να

ι·οοεάοιιε οΙ(ΧΙΙΙΙΙο νΙιιἰετα οικ

Χοίο,οΙ γο ροοσόε. Εα:.ΤΙε,ςΙος

τοοτε νο ροουΙτο :::ιΙκ είΙσ ρουτ

Δτο , οτπτοτὸ ο νὸτ απο οιΙΙΙ:ο εΙΙἔ

ΙποοΙοοιΙο ω Ιειδοτο. Ι.€οττο, οπο

εοοΙΙΒο Ιο Μ. Με!. Εικτε:οΙο, ε·

:Ικα οΙΙο ουτε Ριτσα. Ο γκρ ΙΙΙ

ΒΙει,γ Ι1οοτοεΙο,ςο Νοε Μου νεοὶ·

:Κουα το ροτεεε €0τοο Με οιιετἰ

(Ισ ωΙάΙεΙΙο γ Ισ €ωωΜ Μι το

όεει:Ιο ουσ γο τιιιήεΙΤο ό: το Ιε

Βετ ο4:αΙΉεΙΜ οπο οιΙο τἔι ονεί

ϊ0 πιο ΙιουΙςΙΙΒε εΙε Ρεγ:ειτ οτι Ια

ΜΜΜ ωοοεεΙο εΙ ΒοοεΙϊεΙο οπο

Ρον Η ω: Ιοε εΙοοκιο:Ιαόο μη;

€Ιΐο ΒειπἰΙΙιοαποτε ουσ.: ειιτ:ΙΙΙ:Ιε

τοπ Ια νΙπιπΙ ‹Ιο κή εοτεςοο:Οέ!.

(Με εε Κώστα το ΙοοΙ,εΙυε :ΙΜ

ΕποεΙΙτε; Ιοε Ιείωε (Μ: το τοποεπ -
το ει] Με ιεοΙοτοεΙικ :οΙοτεε ‹Ιο οι:

ΒοΙΙο2 Με!. Μοάτο ποἰ:Ι, φα απο

τοι·προ :Πε :σωμα Ιε:τοποτ€

όεοττοθε οὐ εικτρο. (Μ. Βΐ η

εΙΙδ,είεΙ Ιο οικου γο, το Ιοε '

Δ? ·1Ι'^ξ

  



τ Ά Ο ΤΟ Χ.

@τα @Μ Μαι με “τω” ‹!ο ο!

ιτα.ΜεΙ.(Βο :ΙΙ2οεἔ Με ΓετττκΙο

σε τσοκ: ωειιω κοιτΙ.τ άε «ΜΜΜ

:τη τττοΙ ρτοεσεόκέΟεΙ. Νο πτεΙτετ

Ιείποταάε:ΙωτωΙο Ια ηυεΙΙόττό τω:

Με ω· οιττετε: οιιε «Φωτο Ια :οι

ΙΏΙο ουσ το Μέι» ε; , ουσ τεστΙτοΙ

:Μπάκα απ; ιΙο νξτ ετΙΙΙο το τεμ-Ι

.Εξω ρι·είωεέει.ΙΜεΙ. *Φεβ Ιππι

τετΙο,στο8τοπτεΙε το. ουσ €τιωάαΙ

τωρα:: Με Μο Μάο :το το ΜΜΜ

ΟεΙ.$‹ ἐοτο, εΙ Μπόστ @ο Οταν

α; ρετο (Μοτο μπει ωτω γ τεπκ·Ι

€Ιτο ό: Η: επίστπτεοΜοε Ιικτοπ

_ττ:ρπττἰὲοε Με 2τ.κίω ει: Με εαν;

τετ (Με ΙκιΙΙ:ιτ Ιω πιοΙοε:τοετ,κΙε-Ι

Με μου· ε::ρι:τιεοεπι , όοΙΙσε ροτΙ

εττε,‹ΙοΙΙ:η Ρο: ιπιτυτεΙ τοΙΙΙττέΙ0, Ι

:Ιἔι1τιοττπτΕι27ἶ€αοΙ£δ.ςὁ Ιω ρο- Ι

Επι· "ετα , ώ: Ια ομ.τοΙ τη ρτείετιτο Ι

ΡοότεεΓοτ ΓετιτΙοει. Με!. Ο φα€τοετοΙο,7 π8τεόεοΙο στο εέ στα· `

τα:ΓεΙο‹ΙοΙ›Ιε ε: ΕΠ επίετωοΙε Μ· Ι

€τετοτε εΙεΙ οσο Ια ΥΙΙΙτηΙΜτε68· Ι

τω: οιιεκο π” €ΟΜΙ9οττ «πιω τω· Ι

τττωοε Ικ:εΙτο ρε:Ιος0ε : ε·Ι φαω Ι

το ευέΠεΙΤοε εοττ το” Ροα› ιταΙτα

» τομτιπτττωε :οτι Ισ ντττιπ!Δε τα

` ΙΕ11811εμπο ώ: οτητ τιτοποττ,ςυ:
Ι ουσιτόο



Α (Ϊ Το Χ. · Μό

εμ1σω!ο νὶο επ ίοεΒοε "μπώ έχε

Δε ΛΙεσωπότε, Βεν ὰ: Μεοεἀο·

Με, επι Η Ι:οαι ἀεὶ ὸτεμδ,!ε ΓΔΜ

όειΒΙε τοϋ. οσο ειπε βαδ ε Πι Με·

(Μ ΡιοΙοττιεο ἀεὶ Μακάο όε Η.Βἰυοιο.. Ρυεε ροκ πωοτ ι!ε Πἱο: - Δ

τε ὸεἴροῇε; μια πω: ἀἱ!ἰ8επτΦ

επτειπάετρο πι παθω απο :Η ε!

8αιι :εωεόέο.Οεω!.Πτοπ μπω

:Με κι Μος! ε; ἀείεατΜ : με 10

ευε1ετεο :Δωσε ρεΙἱ;ι·οΓο ω:Μ

ὸοἐοπΡετο ρεεε γο ἀατ,ι13εἀὶ8ι15

το Βί08,000ετι1ε γ ΜειώιΒΙε τ2·.6%·ί

ΜΜΜ , εε τιεεεδειτἱο Γαβ:: άε τί

τιεεεοίω.Εε ρήπιετε,ι εεε ρω·

τε‹!ε :ο ευετρο τω: ἀεεΙὶω γ αν

φ1εΧει εΙ Γεοι5-ωἰεπτο. Οπα, Η εε

Μτυπικοτε μοι· τὰ ΓειπΜο ; ρω

ιμιωιω μεΒοΒ :απο Με Με!

τη: εοἴετωεὸεὸεε τη Τικ ρτἰικἰ

ΡΜ , εεε εικιπάο Μπι Μάιο

€11τΓ0 ει: Ια ρετΓειιετοεἰοπ ότι άι

σθείο:ωήοτ Γε σΙσππιο Μ: πω»

Νώε: επ Γε ρι·ἰωετα ει!ειά, εεε

φωόο ε: γε Π: οικω -επάιω:«:ιπ

εΜο μετα εεΜτ ωεΜοε ο Ισ πι:Η

Μ; φώτα: οηεσει·ι Με [Ματια.

«με πωπω ν :Μεσα Γε κωιίρει;ξ. '

αμε ω ειτε ΕειιτιΙὶωιιὸο μπω

- Η ι·"Πά1Β€

Χ 7

( Χ

|



δ

·· :Τί ί Ο Χ.

Ωτυόσο,ωιιγ ωεῇοτ Το ὸεἴρἱεἰε ο!

πικυο ρεοικ!ο,ηικ εφε! εμ:: μοι·

εοΗοωΒτο εοΗΒικι ι:οιπετεπτο:

από:: «Μ. με απατα , Π ρτο‹:εὸἰο `

όε ώμο εμιεΙ ρειιΩιπιἰοκιτο απο ;
ηίΐοιπὸ :η σηικ1 Ιι18οτ; γ 0Πο ω· ώ

ΒΜο,νετω οΕπιι· Π” ςιιτε:ροτεο- Ν

ώ ειιπσρΙο,ημμ Η Μεώεο εοωο ;

σ! βοιείεΠοτ Η: ΜΜε πώ: νεα ὶ

ΊδΦό σΒἱεττοωευτα ΜεΙ.` ΑΜΕΑ Ν

ς:Ιοίϋπα , ωυΒειὴΒὶεπ τω. , ; ι

ππ:Βτο Βταιιὸε,ωυεΜ ΒΔωιΒἰ::

το οΙεοωἱηο μοι: ὸοη‹·|ε επί πω! ;

:ο ριιαΙο οίρεεἰῆεοι·. Ρο; :ἰεπο

τα 1ο @Με φωσ ἰυιιΒετ Μαι ω;

μπει επι σιωπή” επία;τωεόαρ :

ἀεε;πιὶ ΜΗ εε ὰ: ςοτ:9οτι , Η Μ·

φιςτάει πιο "ω σροΓειπεωἐφ ;

το,ι;ὶεηὸε!με :Νοε ο το6αεροιη κ

ω. [ω ἱξΒυοὸο, εε )υυευεηηρπές

οαεὶιὶο επι Μ ευετρο,ηικ ηορ€η

ΕΦ @Με , «με ροἀτἰαὁοΙοτ Ρι·β

σα: ω ίε:ίο εονοο εΠεήσις;ευή:;

σκ κι αιτωμιΞαιωε Η τ:οση:τ, πιο

-ΡιιεὸοΨ'ἀοῖπιἰ:,ηἰπΒιιο 8Ω:1ΕτΜ]6

_τἱί:ι;ςυε1τ5α νὲμΕο ςηι1Ηι,ορευήπ ἐ

αποτο ηυε εε Ια Πηο1ι:ο_ίε ρω ά

.βτημιοτο ὸει ‹.ὶε πιά_πηΙ,ςΠοπώ ἔ

@ὁάε:Ζωο,ροΜικ Μωι:ςπε ά;
'Ξ3:.Β7;~ . ὶ! Δω.ω(ξ,
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6;χωρ , Μ ρειεΙΙξ:Ιει ΙΙε τεπροτε

1β_Ι›ἰ‹ :ωμή ΓοΒιείεΙιο όε ΗΜ»,

'ή Ιυειΐο κΙεΙυεή:ιεΙο, τή οπο σοῦ

Ρυς:Ιο Ιωπἱτ βιός ΩιΙυο ειπε"

τω:: , φιε ευρω· £ειΙΙεΙΙΙε οσε Ια

ἑεωσοὸε ςυεΙοΐρεεΙιε εΙε Ρετ

ό: εκμτεΙ ΩειιεΙΙετο,ςυεπόο δ

ραΜΙε Ισ οτε:δοπ. ΠσΙ.(Ϊοινο,Ιε

Βοτε ,τω σπΙΙ ΙποπσΒπε εε εεμιε;ἔ

"κι πιώ ποττΙ:τε εε ε! είιηο , ςυε

η; ί-οΙο Ιετ τποπσϋπάο "εε :οπε

8ο ροοεοδε Ισ ΙοσΜο ζ' πιο σε”

εμε ία εΙΙ:ι Ισ (:ευΙο ὸε τι: Καὶ·

πήεπτο,επτε: οπο ηυε γο Επιτιθ

το:γ μια εμε ΜεΙ «π», ΙΙ τι: Η: ετι

εὶε υπ (Με , γο ΐείποτα κε Η εεε.

Μ:ἰ.(ζσπτο,€εΙεΙὶὶυε,ηυε εε εἴ

ίε ημευο ίεΙετΙο ηιιε [Με εΙε ΙΙ·

εετκΙε τΙενεε οι πεεεΜόεεΙ μια

ν ωεό:π Ια ίεΙωΙέφιειΙ ΜεὸΙ:ο Ιε

πκκ ρπΙΙο τω ίεΒιπο απο απ"

· .

Ια τιεπεε εΙε ω; τεΙ,ηυε σοὶ Μετα

;ω--εΙαΐιεε ρου ει” ρεΙεΙ.στεω δή.

νεοτε,ΐείποτε,ροτ πω;; μπε εμε

Με εΙόοΙοτ “Με οπο πεπιετ Ια

;·ηεΙειΙΜ:τύ τεσπα πω: ροοε :Με

εΙο;εΙ ωἰεὸο,ἰῖΙεπεἰο; εΙ ΠΙειπΙο,

ττεΒΙΙΙΙ στη; Η; ΙΙσἔη απ πτεΙε

' μπει:

Δ

:Ι Ρεεἰευτε2Πὶ,ὸὶ·,ηυε θεωρω .
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Ώἱπα,αἴ:ἰ,ςι1ο Γοτἐ σ::ιοΓ.ι φα :Η ει;

άοΙοτ σείΐο,οί πιὶ νεπὶἀωρτουο

σε. Με!. Έππτοιπει: όι!αι::ιε Η

τ:ιιτο,ωητο πω; πιο ιει·οοίοιππ;ν

ωεωρπω Ια μα: γ @Ματ : ὁ

τι:: τιπ:Ιοιέπειε ίση ἀο Ρώσο; ἀι:

ἰοίειωἰε, γ Ιὶηυοτ άε εοτωρώου,

εὅρα:ἰοοειἱεε αδ απο τω; εωόο

ὸοΙοτ,ῆ «Μή άε μπα: άεΙ ρεεὶἔερ

[ε Παω: , ο πιο οι ιΜοΒιιπο τα Ω

Βετ: ροκ] Π Ισ νηομδ 'Φωτο πο”

ΜρΜΜϊο , ηΩεἰςι1ἱ€τ8 τεπιεὁἐο

οπο άΜειε 6η τοπιοι·,ρικ·ε το ΡΕ·
νέο Ισ ωικΠτα φ16ΡΟ130ό0 Μπα

μή Βοπτα.ΟΜ.8είιοι·ο, πο εειι€ω

Ιωπικιιο Τε: επωΕιιετνΞε ‹ὶ€ Γι:

Ετἱι· ε! ΜΜΜ Ια ατό!ευτέ επωεω *

τἱτιο,γ Ιοε ειίροι·οε ριππω εμε: |εί

τὶπκπι Ισ Ι!αΒ:ιόο,-άοΒΙοη Ια ριΒ

Βου,ςιω πιο κι ρ:ἰπ›εω ΙΙδό φα:

ιΉο ίοΙ:ιτε ίΒοο;Ριιεε Η ει: ιιέε·κ;ε +

ίει·ίεμιο,γ φα τε_ἀεΒ:ιιΒτε .α ραπ ι

το :Με "Η ΓοτΠ ,3Βιὐ]ι1ίἰοτ€πιοτ,

Έπειρετο τικ ππιποε γ Ρία νωι Πε ἔ

Βοάιιτο ά: ΓοΓεἰεΒο: με τω ο

ῇο: Με τοΕκττυπι ¦ ο ρϋ::!αά:

μπει :ιι Ισπευα ν:: ?τοπιο ό:: Π.

“Μάο : ραπ τι:: ογόοε νιιο:

εΝεοάσπ05 Μ ΐαΐςζωίωτο , γ
ώ Ραεὶεο
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ΡοεἱςηεΙο,γ νεκκ οΙπει· ε: Ι:: Με.

ει;; ωοεΠωόεΠω Με” Μό.

Οαστειο απ: ππιετο απ» Ε” εΙΙΙ:Ι

τ.ειτ,όΙ μοι· ΠΙο: Ισ εμε ςυΙΙΙετε:,

Επι: Ισ :με ΙΙιρΙοτεε , φΙο πιο ρο

ότέ Η: κι πωεεΙΙοτδ οΓρχι·ο,ησε

ἰΒιιαΙε απ» @Η μεσο γ τοπιπέιπο .

ΛΒοτε τοιμε επι ΜΙ Βου", σερτε

ιΙωϊο σοὶ Μπα, εεω·«ΜοΙΙΙιπε ΜΙ

ευω·ρο , ει1,πκι11: Ιω τοπψετ :Με

εειτοεε με το ίσαιτ ΜΙ ὸρΙοτΙεΙο £0

πεσωτε ιΙογ π1ΙξωΙει· ίεΒυτα, γ

Β “απο :ιΙΙΩΙο,Ι3Ι20 ωπιο"ωΙ.

Μπα. ΕΙ Ιεΐο Μπι: ρεαΙΙεΙο "ή

ΐείιοτσ,8του :ΜΙ Μ, ωωμωόο Ι;

Μ ΕΙΙ:1Ιι€€Ι112Θ2.0:Ι5θ. Νασαι

πω Ιω ώ: Μια: ντι (ΙιαΙ3Ι0 :κά , γ

Μέ, αΙ€αροωο: Ι)Ιοε Δε Ι)ατα·ιε

πο,εοροπω :ου Ι..ι1ετεεΙα. ΖΩ!.

@Σε άπο:: πισότε:9 σε τ:: ΙΙ:ΙΒΜαε

«πω επ09ικ)αΙ€/λ ο Ια οἱ "Με,

μπο εΙΙΒιι Ισ εμε άΙ::ει·ε,Γώ: ηπα

πο η εοία πω: σοοπτΜε επι ΙΙΙ:

8α·.2έ$€Ι25 :μια :ΙΙ:Ι;πτε Ιοε επή

ι:τοΐοε εΙτιηοποε , φα Με Παω

απες008$ , Ισ: κρακ; :οτι Η

Βου 1αΙ'Ηιπει , φοιτ. Με άοΙοι·ο

ω ΙιαΙσΙικ , ευη Με ίαπώΙα

ωεπεσε ροιΙδ απτο: αΙ ει·ιϊωπο,
' ' Ι Μπι;
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Ιππει·ι (με άεΓεοπθε εε Ια Μιιε?,.

γ ει! Μ .ὸιεο·εοομο γ ται·Μπ,ξΙε

τιιτϋκἰου :Μετα κι εηειιο,ι·ἰἐε Πιτ

οτΔετι Η .18αμι:ροτ άοπάε Ϊ: μπε

όε εοοοεει· ε!ετο,ηιιε επ απ” σε

εεΠοτὶο μπει τα ίεΙυά,εμιε πιο :Ή

τὸ ρ_ετΐοκι:ι άε!:ιτιτε; Δω 9:18 Μι άε

πο: πιεοόετἴεΙἰτ:γ :ι1,Ι1ἱὶ.ι [.ω:τε

εὶἑ,ρει·ὸοηε. Μ:ἰἱΙ:. 5αΙτε Β.ιετ.υ
ρι·ειϊο.βω·. ΥΔ,γωτοάο εε ρετ.ἰὶ ώ

άο. Υε σκ Πι!Βο _ ίεί·ιοτε. (?ε|ε/ΐ.Ν

Τωιϋὶετι Με άέοϊεάέα το που

ραπ νει· εοππο του τα (οί-ρε Έκι

Β” Υε.:Γειέσό0 Μειωε μπε ‹1ε

ἐπὶ ουτ:ι:ρετο τοόενπι εε σεεε(ΐε

Ποσα: πιω ρΙοτο πτε!εΔω , γ

ιη:ιε Μοόώ!ε ἀείεευώ άο ε:Ιε

:Η εφ1εΙΟεωΙΙετο (]ειΠΠο. Με

Πύ. Ω:ιΗ:ι ροκ· Οὶοε ωειὸτε, σε

των8.ιε ἱἱε Γι; Μία ε:οίι ρετε-πυἱ ;

ρι·οιιεεΒο ,τή Μ.: ποωϋτεε πρι. Ξ

σω.εωεκε ἴειἄοτει εστι ΡεώτΞεο€ὶο_,

@με εέ ε! ρτἱκπετ ριωτο γ Ρώτα ε

Ρει!,σο Γε φάεωε,Ποο τοσο ησεΐ

τι·ο ττώα]ο εε μετάΜο , :ιι 1$σε;

ε: Βὲεοὸε,τἱεπε πεσεί:ιόΜ όε ο(

Ρετε απο. Υ Ισ όιπο, απο ε!επο Β:

εΒΙεοόει πιο: εδωιωεοτε; γ ὸἱπἔ

Ιοεζαβ1ο:,ει;εΙε :Με άεΙ ΙσΠεπ;

το



ΡΑ Ο Ϊ Ο Χ. π πο

το τπεὸἰ‹:ο όε:ω οκιγοι· !ΗΜ,γξ

πωπω ρεΗετο Π" ρεΙἰἔτο @νεο

σ:επεπ Ρεπ:ιετπω , οσε οσα: νε

πε: Ιο πιο!εΠο Πιτ πιο!είΉ:: Γε επ

αν νο εΙ.ωο ώ οπο ίε εκρεΙε,

γκαπ οο!οτ τοο οπο. Νο εδώ'ω:

οἀἰο,τιἀὸεΓεωοτ,οὶ εοοΠετπτω ο

το Ιεπομε ἀεπἰτ πω! είε ρετίοοε

ΜινίττιιοΓε εοτηο (::Ηιί'ιο, ου: Η

0οποεΜο πο ΕυείΤε.Μι·|. Ο ροκ·

Πἰοε,ῇ :πε πω”, γ πο τε τεομο

ὸἰεΙιο «με πο :σε ωωω εΙΐε !πό-·

Βτε,-τ›ἑ απο Ίο ποτποτεε επ οικοο,

Μου ωεῖοἔΟεἰ.5‹ῦοτο,εΙὶεεε ο#

"ω, ίεΒοποο ρυιπο ,, ε Ι! οι:εΙ Η

τι: σου το πιώ ίιιξτἑππἐεοτο ποτό·

ΜΜΕ5,ροεο ορτουε:Μιέ απ νε

Μ;ιιγ Η εορ;ο ρτοππύΠε Ιο Με

ίτε:.,τιμ οοεάπταεωοο, Υ Πο @σε

(Μ), (:οΙιθο δ” οιιεκο,γ ·ρο8οοο,·

Ρτιοπ·το ω· ειΠΠ: ου τοἰ απο , γ ·

(ΜΗ επωω: Θέμο, ουσ ΙἰπΙ!εἔ

Σωστά Βοητεε επ !ο1ο τοεπτετΙο
(Μ Μ Μαι. )!!ε!άθ.ΡΓεπτο: να”

Πω πωπω” εΠε το (Ξεο:ιΙΙετο,·

(Νε οἱ ΠΠ ΡΓΟ:Ι'ιά“ΠΕΧ Βοί”το,οί Πι ?ο

(με τε :Η ο Γιιίτἰτ πιο οΜιοε. Πε

(Με Το Δε οοε.ἱει· ροοοάοΜυε

ιΘ άειιο_γοει εκ €1ι1ε κ: Μ» επ'

εε:



Α (Ι Τ Ο ' Χ.

ο ντιετΙεΙι·γι::ΙΙ:Ιο Δοιωωι , ντι ιΙε-ώ

ειιι·εοΞ ουσ οι Μάιο ρου· πώ οι"

ΜεοΙΤι τω» οι ι:Ι ειιιιι ειπα εΙριο

ΕιοΙιτο :Η τοι υιι.Ιέ πιο; οέμειΙιΙιΙι

πιο Πιο ου: ιεΙειιιΙ6: πιιι €2Ι°Μι

7 θα» πει ιοί εοιεςδ,οιιο πιο σου

ΜΙΑ: ραΙιοκι: πιω. Ο:!ε/ὶ'. Βίοι

απορω· ΙειιΙ·ειΙΙεΙιιιω Π: ΙΜιςός·ιι

το ραΙιο ε! «οσοι : ιιο πιί8:ιιξι·σ

ω; εστιν:: μια Μουτ”. ΜεΜ

Οοιιιο Δια:: ου:: ΙΙιιιιιδ ο «πω

όοΙοτ, «με επιδ ία οι ειιΐοιϊοτέι

ι·Ιο ι:οΙο πιοΙοτ οσοι ειιετιιοἔ(Μ

Λοιοτ αΙιιΙετ.1Ιίε!.ΕΙΤο πιο ιΙα:Ιι

κι φαει οι,‹:ιι.ις επι ΓοΙο οικι·Ιο πιω

Νέα Οι!. Ε: ντι @εδο οΓτοιιιΙΙ

όο,ι·ιιε ιι€μεΙιιιιΙε ΙΙοεει,ντι Μπιτ”

Π: νοοει·ιο , νιιει ιιιιΙ::ε: ειιιι:πειιτι,

το τοιπ·ιειιτο , ντι: εΙιιΙα· γ Μο

ειΠιι,νωοΙδέει ιιιιιεττε.?Ι!ε.Αν

ηιεπιιιιπε οι: τιιι;ιιιιε Π "ποιό οι

:ιι Μαιο, ὸιιὸοΙιι ωᾶωι ΜιιεΙ:

ροή ίε;,ΐι Ια πότι:ιιιειΙιιά ῇ @Τομ

ιιοτιιΙικεεωτε Η ιιιυεΙΙ:5,Ιοςιισ

ιιΙ πιο Μετα ο:οιιεσΙιοΓο,ικιιι·ιω

:εἰ ω οτιο πιο: ρ:ιΙ:ιό.Ο:!.Νο ιΙι:Τ

:ουδε ἴειῖοι·ε ,το ιιοΜε ιιιιιιιιιτιιιΙ

:Ισ ίαΙικΙ, φυσά:: ε! απο Πιο: άι

Ιει1Ιοεο ,και ι:ΙΙιι ι:ιιιοια ε! ι·οέιιιι·

` · Ιθ¦

 

7,, χ'



Δ” ΑΠΤΟ ΧΩ πιο

Βίσιοτογστωεστε σσ6 ίε γο σο α,

πιιιοσο σοεὶσα που Πσι·,ηιισ σο το

ότι ι:Πο το σε Μπα. Μεί. (Μονο

(ο ΙΙιπποέ Ο'ε!.Νο τι: !ο ο !ο οπο.

ΛΗ:Ηθ.[)Μο τεεπσε.Οψ·β. ΠσΙἱἴ

ω: Ο ρω Πισε Γείιστε Μωεω»,

οσε ροεσ σεΐικ>ισο ε: σΙΙ:ἔ σιτε

ἀεΪσσεεἰωἰσστοἔ ο πιοισσὶσε γο;

Νοε Ισ :ιοεσιι ,ο πιω σιι·:οτστε

σε νσήει,ει: «Μο σου «Ίο μετα: ω.

μπω: Η πισω:: πιστωτπε: σου;

ισοσιιε »Με ίετθ: Γεστϊσει : σο: γι

πιο Γι: @στο ίσΕσι· σε: πο μασ

τω: Π: τω! , γ ασ σο”. δώστε

Με ΜεΙἐσεσ,Ασ8σ! Πω , οσο

Με ίεσιἰἀσ;ῇ σε σο κι] ΜΒΜ ει;»

εἱοίω7 σο: ε: σε :ο εοΙοι· 2ΙσΒτσέ

ώστε το: σΙστο: σῇσεζ Ι.σετε:ς5ε,

ί.ιιετεοἱ:ι,ετιικσ ρωΡισ σεᾶ,νετειε

ιισοπο:Μι ο το (ώστε απτο Με

πωπω: ω” ρτσΠο ρω· νη @των

σε εευσ.ΜΜίκ Ρει1ΐο,ρσίΤσ, σο;

γο απ: εείοι·σετσ , πιο οΓαισσώ

πο: Μι ωΓα.Ο':!.Ο συ παώ σε Μ,

σο το σείαο2σε:1Ηιοτι ,Ϊισσ!σ..

Με«Με ίσεΙε:. ΜΜΜ. Υ πω;

πιεῇοτ , :Μία , σο πιο ἔατἰ8σε:.

Ω'εΙυβΜ. Ροκ:: ουσ :σε ΜΑΜ”

σαοΜεα ΡοτΙα ΡτοοἰσΓει πιο? σε

¦(.0



Λ ΟΤο Χε

- ουσια πκκίΙτα,τοΙΗεΙ Ιοετε:ση:

7 Με διο θ.: Ι1:ώΙει εοοΙοΪ:ι , οι1:πΙΙΙ

ριπποε ΙΜ ΙΙι1εο;νοΠΙ(Ι8 Ισ)! απο

· επτοικ:Ιτα Ια ροΙΤο(εΙοτι σ:Ι‹: ιπΙΙΙ

Μο εΙΙε το ΓεοτΙππέτο: αποφ

(ο νεο οιι:οτοποο πιο ρωποε

ΜοΠϋ.(ΜεοτοΙε ΜΙ ΙΙοοεΙΙΙ(Μ

οιιεΙποΙο ού τωρειεΙπο,οΒοκοττ

ΜΜΜ νετ8υφοςο, Υ εοιπο στι:

ιΙοαπΙΙΙεοε , πο ρωΙΙετοο τω: Ι

υΙσππωεστε ιΙεΓρεὸΙτΙο ό; :ΙΙΙ ο

π:,οικ πο ΙΙευεΙΤεο εοοΙΙΒο Πω

Ιω μοι· ΔΙευο μασ ‹:Ιο 'ώσπου

ού Ι“ωει 91,9· :το Ι:οΒιιει, γ 8ιδ.ρο

π· ‹Ιε ιιηίειπκΙο. Ο μια γε ο

Ιο ουσ ει: και οοΙεταποεοτε εοο

εεε επ «οσο ιτεο:ήο Ροτ το Ιο ω

α:ιιΕπΕτ. ΜιιεΙπο:,γ ππν:Ι1οΜΙΙ-Ι

Ιου ραδεόοε,ηοε εΙΤε ποοΙοοιικ

ΙΙει·ο πιο ωω6 επι ωποτ; τουσ

όεΙΡιιοε εμε τι: πιο Ισ τοτιπΙΙ€Ι

οοωοτατ,εΙεἐτοι εεττωΙο Μπα

οι1ετέτ. Ε0111Ι60τοοπ ΙεΙΙ:υεθ

Βεττ.πΙ:ΙΙΙ ὸοΙοτ εΙο τουςΙαε ε” ο

πτηοχ τοτνοετ1το , Πι ΡετΙ:Ι :το ΙΙ

ωειγοτ ωΙ:ι.ΑΙΙΙΙ:ο γ Ιοο το Μ”

ΙοίηΙωΙειπο, τιι·εικτόει οΙεεΙΙα,τΙΙ

 

ΙΙοστειΙ τωοηο,κιιε ίοΙὶεἰτοεγΙἱεκ

Ιω Ροίΐοεμ το εΒι·άόΙΙΙ:Ιε ΙΙ_:ιΙ›Ιο,τιΙ

- _ Μπι

Έ



`Α`θΤθϊ 12. *ι ΗΕ:

$Π82"ΞιΒοτ , τι;άεωσΠεαΪΜΐοΕεβ

απ! , τα ρι·οικ:εΙιοΓο ἰωροπυιΜ

1:ιά,ωιιοΒο εε άσσο απ ίΕΕιοϊ , ,

Με γο,ῇ ρωω ραΜτοπ Με τι;

ρωε!ιω αμεα" τα ωίιιαξ:ο , Υ

υει·ίωετασε5ο , εοπ_Μπάο επ τα

ωικΙω αιΡω::Ξε , επτεέ εοπιο δε!

Γεκιιἰὰοτε , ηιωτιάο πω: άαποΐΜ.

:Μ,ιππω ἀἰἱὶ8ο0τ0,ςι1ἱὁο πο” ω.

Βιιοι·,ωειε ε:ίσετςο,9υπάο μου '

τ:!”ριιεΠο.,ωεῇοτ ατο,ςιιοπάο ?ο

:με εγι·οβα,τιι ωοεῖΙιιιπιἐΙἀε.Ρο Γ

Ρηφθο οοβο τοωοτ Με Γκω;Ιο άι: ν

ΠάρκΒο1ο ει” ]ΜΜε Δ τἱ Μ 4

απο ρεοΓαἀείτυὸτἰτ:ΟσΙ. Απ›ἰεπ

ιίεῖιοπι-ωἰο ,σο το ιπετευἰὶΙεε,

Βοι·εμιοεΠοέ Με: ω" άπο πιο

σε ο!“%:Πο ει ίῖιί-τἰι· Με φΓρετοε , γ

ΩἴετιιρυΙοἴο: ἐὶοἴνἱο5 :Η Με απ·

σει·ται!ι: όστω:1Μ:απο ω.νή

άσε! οι , αμκ πω: ηπα πι; όσ

ΜωἱιιπΠε,εΒΞ μια! εεωὶτιο, α:

.απο το ειΓει «Μπα επ 8τειικ!ε:

άπό” , Η τε ὁὶΓομΒτἱΗο τω ρειί-'

:ἱοιι.νἀΠοοΙ εκπι ροάει· ιὶε τά

μὸτἐ,τειιπἰο:πιἰτωπὸο Ισ ΒεοτἰΙο

:ι «!ο ΟΔΙἱΒο,ονἴιιι1ἑΜἱΪει τι: ὸὶβ

στεοίοτι, πιο ι·ες:Μουο·: Μι·απάο

“ΜΜΕ γ ΜιωιωΙσό ,πιο ό·

! . Ι- ω:



Ί

:τα ἈΩΤΟ Σ;

ῖοτς:!3::ἑιτ·!ο πιο Μ!!ωι ε!τοἰο !

το , επ !ο οπο !ι Γεετττ!τ!ετ!: Ϊ `

την:: Μή !είιοτι Με ττοετΜο τ!ε!·· ~

@το Η8τδ τττετεετ! οπο οσε Με

Βεε!τιο,τ!εε!ετε το νο!υτπιτἰ , ετ:!ια !

_ Με βοκτα επ πι! τεεεςο, ρό ω

πο.: Μποστ ε! εοτιτ:!εττο τ!είΐε ώ

@στο , νο ό:ιτε ΐοτ·ττιο εοτττο_ το!

ς!ε!εο,τ· ε! τΙ:()ε!!!!ο Μπι επ οτε-Ν

Νε εϋρ!Ηοσ·. ΠεΙ.Ο ττπ(:α!ι!!ο,γ

το! ίείιοτ,ττττ τ.!υ!εε γ!ϊτιιιε ο!εετἰι

Η το εοτοεοο Πετι:ε !ο εμε εστι

ε! ωτο,ττωτσιιτ!!τιὰε είὶοττ εστω

Η πο!”εττε!:ι τε εοσΠεοτευ!ττ!τ ,ο

το! Με” ,γ το! !είτοτε ,Μι τ!ε

ττωοετο εοτττο !ιιτΞεο !ε Μ!»

νετ Η το! ν!‹!τι οιττετε:. θα!. νετ,

χ· ΒεΏ!Δτ.ΛΙε!.ΗαΒ!ετἔε: ιττιρο!. !

Βο!ε.Οώ·β. Νιπειτοσεο!!τε !οτ

Βοοποτε:οοε φα!ετεο-Μ ιετ!ε,εσ

ἰτπρ0ωβ!ε. Μο!! Πίσω πωπω.

Ο! Υο !οτετιεο μεοΩιάο , ,το το

Ιο @Με Ροτ επετε πι: ροεττττε αἱ:

ωτε!ε.ΜεΙΜιοτττ!οέ Οι!. Εβα

οτ›ε!ιε.ΜτΙὶ.· (Βοτ!οΓα τιιετίετἱτ

Η !ο οτοετιεττά!,ε εμε !ιοττιἔ Οι!!

Δ Α Με άοιετ_Μέ|ί.-Ροεε'νετπ! ω!

- ΐποτε,π1ί!εο!εον.Βα ,¦γ ΜΒΜ Με!!

αμε! ΓετΞοτήτ «με νεττ8μ·τηιι;

- ο .ε ~ 1ιο!!ο!
Π!



Α Ο ΤΟ στ: τ”

ρ€ίο,γώι11έ ία «Μετά εοηεἱειΜ: -

Κέιπ: [η νοΙυτπω!ε 5η Μπι η!

Η” οτάτοπΙο.Π:!, Α·θκ13·ξμιάτ

σε Ιιἐ :Η ι‹.ὲ ιο.πωάτε.Μα. Μπι

εεε Χ.ιιΖτε€ὶΔ,ωὶ Με! ετιωο,γ Β61

Μέπετατιι”ω-Βαε νΜ6 εοωσ·π0

Πι Μο πιει8 επι ωωπεπο:Μοεμ

πω” ε! ΑΙΜ” άφησε! σαοι!Εϋ

ΐο,τιιοΣοτο. ροτΌὶοσίρ α-Μπα €δ

ίπτετο ΪεΙ!ο,ροτομε γο έσω ‹3ο

:κι ίσου:: :στοπ Τα ίοι·:ὶ: άο «Μ

@Με επ οηυετενὸε$υ (με π›τ9ω

οι: το Πω ίο:τυπώ0ε Ζω. 5οίιοτ1ι

παι1ε!πο πιιτεε·ὸ: απ: 43080 Τέ18'δ

ΗΜ τι: 11Ψ,;,-γ ωίωο ω ΒοΓεσἔ

Με πω: δικτιεπωπει!ωιόο τι: μαϊ Ν

άπὶοτι,ςιπτιισ πιο: Ρα κκ· ιμοτάμ

ωειιΒτα;γ σεΙ:π «Η Ευε·Βο ηυ6

Η φεττπυι, “στο :Με Με Πω

πιο: [ο πιεοὶΜΪΔιιιιο επ Η οο!ε;ύ

ι!ο ω «:ιιω,επε! ρενω Γοἴε1‹:ἔο ἀεὶ

θ0Γ290η,εη ή "κακο ὰ: κι” “ΜΡ

Βτο&,‹:Π :στοπ Πο Β:ισο , γ επ Μ:

ὸοτπιὶτ. ΜΗ τμιε εοπτἰπο Κ· :ο

©2ὶππ απο ‹Ιο επτα: Με ΜΑΝΟ!

ίοίωε: πι” απ” άι ρεω. Ροκ:

τοπιο επ Με τἰειιιροε αμε Η πω;

Μικιό "η κια επι Ιω ίεϊποι·εω ο

ΦίωςιΠόο ερετἰιο , ειιαιρΙε α
·. λ' Ο Ε; ` Με

, π



· · · Ά Ο Τ Ο Χ.

.Με Ϊεπιἰὁοι·ω 06%:: ει· ασκ “ϊ

Ξιἔεἱο £στροϊΜ,γ :το :δ οπιίἰεὶε

ι::·οοο!ήοε όο ΙευΒιω , ίιιϊω αδ

#ικιμ, :ΜΜΜ μοι· καπου , ειπαν

[ΜΒ τὅ 6ε!όαόιάφωοοεπ ξίινεσειἐ

φωσ: ε! ειίρετο εοΜερ ῇ Ι» ΗΡ

:Σε ΜΙοιήμμπο μια γε πο τἰεω

Μ! πκταόιπτο πρωεάιο δυο ΜΝ

8ὶτρεωεῳῖ›ιισΒι·τσ1οπ σε @ ίϊ

εΙεοῇε ρω πκῇοτ ΜΜΜ αν Η

Κκε κ”. Επι ή εΜὸοε αδ απο:

:Με Δωω. 5οι"ιστο , ἶο!:ὸ εχω

- ντι μια» ‹!ε ΜΜΜ η ροἴο , γ νί

ΜΙο η ειωπρΗτ ροή ώ ιπἰ ρώσ

[πσ,γ ττειἶόο, νογωε,τ1υτόε Πρ:

ῇυΪἑἑο.4ΙΜΩς›ιπΪἰἔφ κἴιἔἙΙΨ

ο ιοεο,ς ηιιοπω α «Πεμ. # π

νεοάετωενη ΡοςυὶΗο όο 1ο!»

πυϊ.Αω?ΕΠο :Νεο γο απ” ἡ Μ:

Η νὶεῇιι τυΞπἀἱκο, ρεπίσ έ; τω.

Με ?ο μια;» ἀοΝο , γ ω/ιητἑοτΜ `

ευεπόπο Μ; άοΗ:,ή σε μή ΜΥ ι

άσσε,ιμιε ε! απ» 1ειόι·οο Ιιεπηπ0 :

τοάεσ ΜΜΜ ωοτωοε. Ωω: «:Ρ Σ

“ω” ἶ115ττεἰ£ὶοοοε,ι6ίυε ΗΜ: ι

ωειτοὸυτὶη ο·ιυόεπ [σε μετρώ·

το; εοΠο;,όοίω Π;; ΐοπτε:ο ατε Μ·

πι:: ζμπττο Θ” ωίο ευε:_επότε Μ··

ΡοαΜα..πσ. Τειτότ πυ:τι!ει πω!.
' Α :τι



Ά (:ΤΟ ΧΙ. τ ο ο

@του ΜπειΑϋ. ?οτ ιιιι·ιοτ ιιοιοΙιή:ι,

0.208 Η ικά τοτοοτο Πτι νοτΙο χο ,τισ στι” ροτ Βιοτι ?τι νοτιιόιι οι Ια

τοοιΙιοτττοτι ρΙο:ιοι,ΙισΙΙο οτι τι Ιιο

1°ιεΙΙιτΙ:κΙοιι το τοΙριιοΓΙο , ο μπει:

ΒσΙοοτο,τιιιο Ι: νοττΙοτΙοιο ΥπΣυά

ειιοιείο καιω] οίροιΙο;Μ:|ι.βοΐ

οτι; ουΣιιιικοα ιΜε:Ι:ιιοιι ΙιιιοΙΒο Γο

Βοτε Μ: ίοτοιιΙἴο‹Ιο ρω· βοά τΙο

ώ οΙοιοτιιιιο τοοΒο 6ο Βαειτόατο -

Δτουιιιοιιτο όοΙ Οοιοτιο ο·ᾶο.-

ο . › ·.- ·

ΒΙΕ/]σω!έάσ αποτο” ώ ΜείΕ

' :πιο , φοιτ!» Μι·ιι||ορω Μ.

Η'ροέο:Θεωε διτυψι·ϋπτωΪ Ρακ

ύμίρισ με οἔ τι Ια ΜΜσωπι μια·

Νεων. Σ-σιιτρ·ουΙο |ωιύω :στο

ομιβυ.δοϋπαιικι Ο:!εβΗΜ: ού' `

Δ' “ψ ΛΗ στο ο : τΙ::|ω·ιιΙσ (Με

ΜΙιτωβ ασκ/Δευ οι τηςοτιο,ι·:.

8'ΔΜάτωσ του Μσ|έύσα.Μιεκτιω:

ω” ο» φωτ ι·ιι:οσω.ι, ω” Και

Μαιο] 5'ωιρτοπιο τοπποβ βαθιά”

' |ίαΒεΓυΜίρ αφτο· α: Οο!ώ

,0.06Η,.ρ στι-β: Ποτ” Β Μ...»

ρωιιιΕΙπω Ισ ·υτεπωιύΝτ, ιτε

98471] :τοπ-β το άτυπο”.

- τ· Ε. 3 ο Ι `

· κ [_3 Δ. Ι Ποίο”

τ



.. Αστο :μ

7

Οσί;βίπα. δου)ρι·οέιέο. (λο!99στ

ν Επιασε» σ.

Ϊ ΒΚ): Η !Ι:#έεπε ει επί-Ω ἶ

απ: ΜΙφιιώκι ει!σΒτέοΝ

αευείὶε:.Α Ροτωετ›ο ,Ϊ `

εΒεπιρκουέο νεο Μ· Με *

ΜΜοΙεπε,τταμαΙΙοε απ: «η ; γ δ

4 Η εαίωι Ρ€όὶΗε αΙΒτκΜε ε!ε θ:

επω 8οΖο.$εΜΡτοπ.5:ῆοιςωὶτο

εμν: το ειτοὸει σε Μι· α ιοε|ο ι·:1 πώ

άο @ω @στο μ” ω” @με Ιω ~

,με όο Η: τ1°8)°ό0 €Π !0πευε:,ςχυθ

·/' επ στ” @απο Μαιου Ιιγρο-· ~

σήτα :ιμιο όπεπ1 Μο φα “ω” ;

ιογεωο Με δειποεέ Β ?σωσει

;1εοεε ΜΜΜ 8ο τιις:ιΙο, ω: η: Εἰ

ω Ια ιὶεικι,ηο .ΔείουΙπω τα μ· κ

πιο :ι 1ο; εΠ;ώο:,ρικε :Πέ ωαπ

οσε-ώ ρωεΙπο 90ο Ισ Ωψιὲ· Μ

ταἔι:τ.Οα|.Βιι φα: π:αποε ἔ δω.

με ()εωφω,ΟεΙ.(Με ιιοωΒΜε

6Ο«:!εΙϊέω Ρ ?Με :πω έσω ώ

@εεε άα: ΟΛΗ οέιοάο Β ΜΜΜ

Αεεεάμυο_ μοβ: .επ πιοε~ Μάο:

@σε νοΓοτγω ρ0τ_τοΙσους;το: ,γ

μπαρ Μ: ΡοἀΜ0 Και :πως πω·

/ τ μ ` 825
σ

· Η εΠυυιετΒ-€Δ_Ιὶίὶο , ΡΜΒ,""Πω 1
 



- ' .ΑΏΤΟ ΧΚ π..

______77 ]_ 7

το: Βἐιῖὸο:.Οσ|Ξ)ΐ.Ο βγει ἀεὶ Μ] '

@ο,ει·:οττο άε του ροΜοοεε,εΓρη

50 Δ: ω; νάΗ:ι , ώ αιτοςοη Μ Ε”

:ΜΒΜ επ νξι·ι·ίΤο Βοτιταόα φτε

ίοπεῖα,ε ίΐ:ι_οοϋΙε Γοτιεἔὲυὸ,ὸισιο:

(Ιου Ψιε νὶεπε: Ξ ή οικω; παω;

ινε το πιεσε! ετων σοῦ: αἱ σε
9 Ρ 9

ΜΗ "ή νἱὸε)ΟεΙ. Ευ :κή Ιεπεμιεξ Δ

β'εί.(Βο κΗ2.εε εὅἔοτὶει· γ όείξοπ -'

Ϊο ω) . άει:Μτωπ: πω: Ιο Μ·

κΒιο. Οι!. δα!εξα·Ηιο: ΐοϊιοτ ‹!ο Η

Ι;ζΣεΠ:ι,γ :Με αφή ο αιία το εστια

:·ἔ :Νεο απο ηιιὶ: το οΙ€€_ζι·ι:ε ι;!ε νετ

ὅεμἱ. Πισω. Βυετω νἰεπε· Ι:: Μή::

ξυε·Ρωαπο,νοεαιιάαόο (Κω άι· α

Ήεν;.ΐσω. ΕΓειιεΗπ.ΟοΙ.Τοὸο εί`το

«Μι Μΐοτ Μτι·«Βήοόο ο” τι: σε:

Χοεἰο,γ Βα!εκαεΙο ρετε!ει· οπο:

οι: ‹ῆ Μακ: πω: Βιμ, ωικΒοε ιέΣ.;ο

:Ἐκοἴος ρω· των" ε ή εότεπτο:

.πε Μ: όειωεΙο άοξ;επ:ιι· ξ ριδίεε:

ρει·ο το-ὶο νη: α» Βιιορο Ιποι·ο,

μια ή Μέ τεεαΜο ττεΞεο; γ ο- Δ

γεω:-, ςμιε επ ροω: μΜΒτω το

Ισ όΝέ.ηικ ἴογ :στα εἱο Μισο,

ε: ΜΝἰΒεο άεκσει τι; ΓετιιΞεἰο.

Όώβ.()ζω σε εΠο εμε ογεσἔ

6'εΙς|ίΞπ.11:ε εἐ απ” το” @σε Μ:

6 απίωα,κτω ΜΗ ε ια ω5ε!αΔω -

. 3-4/ πω”



Α Ο Τ Ο Χ!.

, οποιοι· ηιιο άι: Κι ω”Παω

ι·ιοΏ.ιΙ.Η:ιο!α εοιιἔ:ε οποτε: ,αρ

όι8:ιι τι! εοΐει,ιιιιε Διώ ε!!οε οι»

ςοε (μια ε!!ιι.ε !οε:ι.Με!ι!κ·π οι ά!

!Ηιοι:ι,'Ν!ε!!!κε οι οι! άε!έο. Μο

!!!ιι:ο οι οι! Μάο , γο Πι αιιι:!ιιο,

γο Π! Παω. @Μο εστι κι! ο!!

1:οοΗαιιιμ,ίεϊιοτ,οοτι :ο ροεορτο

ειπε: , εστι ισοειτο :κι ροεο ο»!

Μ” οι!!! εο!”ει του «με «ποιοι Ε:

Μισο. Α τοόο εξαιιιοε!ο :οποιο

ά!ι!ιοι!ο ὁοἴ:οτιεὶεττοε , 6ο οπο!

:ο Γιιι;!Βιιιιιζοι!ε ΗΒΟ ροκ Πι πι.

!:ιήο !ιππιπιοιοι·, φις :Πο ή»!

"ο οι!!! ριι!ιι!ιτει-Οι|. Βιοιι Μ!

:!!ι:!ιοι Μιιε!τε· ιιιιιι,γο ίοεισι·το,ιΤ

ιειιτιιιι !;;ιι:ι!ειι·ιιιι το Ει·ο!ιο!ο, 7 οι

!!:ιιιιωτιο εει!ειτς!οιι :το !ιι;ζιιι· ι!ε

οποιο γ Η” , φτου; τισ Γε «Η

μια: ο οΠε!ιι!ει,τοπιει ε!!ιι «Με.

κι!!!ει ροο!!ιο! αιο!!ο , γ ριοεα!ι:

ω το ιιιιοιιγ οι! ει!οΒι!ιι. Ρι"'Πι ~

(Βιι!ιιιιι!!:ι !ο !!ειιιιιι , πιο !ο οισ

δοιορτοοἱοἔ πιο :Μισο ω, 88!!οι·

Ρι.ιει χο το ι:ι:ιτιδεο πο ε!!ι:!Τε πι!

μ! πιο μοι ιικι.!!ο φπα) (Με σκι,

μοι μια! οιιο !; ιι!ειε Η ισριιι·ιι.

ιβεφρ.Οχιτε Με ιιμο!!ιο οποιες

Ξιςιιιοι ει: ο! οπο ιιμιαιιίαι·, ι ει! ιι

7 1 - ουσ

/



Α (ΙΤΟ τη·

@ο (Ματ , @μια εΙΙ2Ι ΙΙΙΙττ:Ιτωο

Ια το οπι:Ιιο πιιτττττιτττττ: ροτ οτί

μποτ Ιτεττοττττο (μια ογε:κ γ στη

Ιοτ,ςτιτο ροτ εΙΙο το άΙο Ι)Ιοε οΙοε

)ἱ;[ο‹, γ "κι Ισπ8οιι Ι”οΙο. Ροκ".

@γή ω άωΒΙο,οΠὲ εοΙΒΜο οφ

ο Ι:ιο:ο «Ιοε Ισ νΙοΙα, Ιοτόο, γ πιο.

1ο,γ τ:τε8ο,Ιτε::Ιτο ροτΙου.·τΙο Πτι

Ιοττ,οι.ιε ττι.Ιοοοε Ισ: ὸΙεΙΤοττποε Μ;

Β2‹,οΙτΙ:τ οοοοΙο:τωοεΙιτε φωτο!

ο Οτο: , 1°088ΜΙο ρω οΙ Με" Πτι

οι: Π:: σωστα. Σσωρ.εαΙΙ:τ,οΥο,

οΓεικΙω Ματ αΩεΙοΙΙΙοιι τ οτι τοὶ

Μοτο τοτΙο Ιο πωπω , γ τω” :μια

ΙΙ: τ.ΙΙείΙο,ττπο:Ιτο τ:ΙΙιε.Οο!. 5:τΐοι·

()αΙΙΙΙο, του του ντήττ Φοσττο γο ·

οι: τουεΙυ ίτετπτυοιο νΙ-αΗε; ρετο '

τοπιο :ο‹Ιο τΙοττ,ο όεεΙΙοει Ιο ΙΜ.

Βιτε "τοτπΙο,ο εΙΙΙαι :τι τοΙ-ρετο ‹Ι€Ι

ικ· ωΗ,ττο ιιιετο "και εοπ- _
9 . _ (Ι Ι

ΐο::μιοπεο :οι ροτ:ο πτεττκετ, απο

οικω Μοτο επι οιτ:ΙΙΙιΙ:Μ γ φωτι

τΙοΙεὸ,ττκιε ττκόττΙ: Ιω το το πατε·

τΙΙΙΙι:εττεΙο που: ηττΙοττ πο ετ οπο”

ω ρττΒο όοΙο «ρω τι: τεΙΙΙ:τηο
Ι το ΙιτΙωά., ου: ίνα ροττΙΙόει , το α»

ττττΞωτ η" ΙΒΙωτισ. ΜεΙΙΙ:ε:ι "τη

ροτ ο το” οσε· πιτ ροτ εΙΙο:ΜεΙΙο

Με ε: τι;τι:Ι,γ-ο:ίτε νὲτ : Μου ο;;

ΙΙ. $ οιοοΐο

σ·



°Λετο Χι. Ν

Ρΐ€πἴ:ι πω: Βοτ:1ε :ο τι: έετί-οκκώ

επ ἱε·ίι:γει.Μ:!ὶΒο:ι_ Με Μακ τω

ζ γε , γ εΠο τἰωκ· ρω τιωΙο ‹1ε 134

Έκ:Φτώ , γ «πιο €Ποε·τω Γ: εφ;

€υσ€0,φ1€ τωιεῆ α τι Μ :μπακ

β'.«Αλίο9σε, είὶογ νο :ηιιά έ πια

ξοε,0γ80 νο ειὶωΜποςομ @Η

ιεΠογ ά:ί-ρἱεττο,:ε Μ Μα, οΗΜ

υσεΗ4:ἔ Ο Βάια ω” Ρεπότε αεί

ΠοΗΜ , τ11680ι: :με είὶκ$ πιο Γι·

!ἶ1€ἴ1ο,ὸεἶρὶ:ττ0 μια είἱογ:δ

ΜτΙ” @ΑΜ δι1:ὶΡ0τ πιο ρεω

επ ροΙοϋτε=.,σο :επτ.π,ό1 υετάωξ

εμε μετα Ισ εμε ό: πιά Με τεσ:0Β

άο, ωσε ωεά:ου :σε μαΠὶπ. Η

Νοηεοι ε!‹:οωΞοι·ι ΗΠΩπεάο ό!

ὸεΓοο τοπικ Πι Μεσα 000418 Μ

εἱεττο,πἱ ω επεΝε; ρω ἀωὲοΓωεω

Ραο Η ΕΜΗ: , σ·Π πο , νετΙο Μ

"ΜοΗΜ ποο!ιο, ίε·ξ:_ου ε! απ!

εἰεττο κ!εκο εοτι Με ε ία επί:: (Η

ιΙο :Η τεΙοκ Με Δω: ,Δ Η ΒοϋΜ

μοι· επει·ε: Με ρικττει:,άε: τη: Μ!

«το ίοϋταε πιω Ρο: αποτο :τή Γοβ·

εἑτιιἀ,γ <!εΓεο, γ Η ωποι· :μια του

, πιι·,γ εμιἰετι Ιο,Βα ωιιΙΜο·. Παω'

) Ϊα,Χα,τΔΙ£οΒ οίρετο2τοϊεοίπε

-·~ | ΡοἴειΜο` :παρτ άΩ ριιίΠιι· ρω

~ χ :Μέ Μιιεττ:ο ίο)· ὸ€ αφή :ΙΝΦΟ

/ ~ ι [Ο]

Ή



Α! Ο ΤΟ Χ!, π π;

ό): :ομιά τουτο ΒΙοτ!ε,πο πιο·

εεει!οτ ε!6τω εκει! πτετε:·ό , ως:

!ι€πο ώ: Βο!:!ω· σου τα! ίεΒοτι

Η Πι νσ!ωπεό γ 8τ.π!ο.θι·Ι.5!έ

»τε !ο ο! ἀει!τ,ῇ εε τω: ι!!!!ε!!

Με !ι!Γτ!ι· Μ ρτοΓρεπι ίοπιιτω , ;ῖ

Θ! ει!υετΓ:3,ι] Η να! :το πέσω Ισ -

!:-80',χ κι απ! Ποσο εό!υε!ο. (ἶο

πο ίεΒοτί:ο!!Πο , χω ιω!τειτ!εε

Με!! το στα! ποι:1!!ετ!επε! Πέ

σο μμε· ΒαεΒε!!τε!!ο επ Π! Πεποί

ΜΜπέι ππππ!αε ο (Με Με μωβ

τοωττε π›εὸιοεἔ Υ ο!!! ω!!ιπο

@ο !!εί!ιι εφη Ποιηση: Με ΜΜ

!ο ε!ιιι!οΐο ς!ε Ισ απο! 9ιτ , γ το

α!ειε !υί:Ξω!ειπο Μο!!! ἡ το απ!

!ἰ€ο ε! επε!ε ει! μπα, @οκτώ Ρο

πετ Ευ ε τι! ν!.Μ Μ!τ!:,πιἑτο,ηυο

Η!!! Ωε!ε!!!ικι (Κ: τι! με! τ: τῇ ευη

ηιιΕ «Μο α: ία!ωΠε κ: ιμιε επ ν!!

επαωοπιι!ο Ισ τοου!ετε,το ν εύσ

Με! ρω ο! εποε σα! Με» ρω» ε!ε!

ΕΜιπι!αΩ20 το !τω!ο Μακ Με μ:

παερ:ικοω!άετε ε]τε !ιοτό:ι Η! ι·ωε

ετε:!όε θέμα!! £οπ1επττ: ραπ" Πο

Πεο!;ιττ€:πια! :οιποεε:_ο (Με 6”

τι: ι!!ηετο.€'α!.(Μπο ΜΜΜ, ηιπ5

Με ά!1εο φω πωσ Μ Π: εωι!&

Οε!εΥ Μ!!! ι;!ε τοι!!!!εε.6::σφ. Νο

 

!ε:Μ
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Α (Ϊ Τ Ο ΧΚ '

(οι τογόο ιποοΖο,9κ πο: οπο·

το τοκοι” πωπω ο κοόοετ τω

το:ιάτε,οιιοοΐοϊ Π: Με!" ο" Μ:

Σ::ιτοςΔεεο [πιο ειο!›οο!τεε , ροσο

οι: Με θεου». εἰ ΒυΠο. Ραπ. Νου·

Μ: το οἱ απο ιονοοτ εοίο: τουτο:

ίοίρεεοιι οπο οσο: ε! ρτσΠο :ου

τοό:·τόε σοοε!!ο ίεΒοτε , γ πιο·

τάοαγω α: τοόο ίιι οικ:ι·οτ ώ Ο:

Ιοίοοε,εοεαοεοάο οοείΙτα νο)ω

τω! ώ Με ο.: Νήπιο @Με γ ρκίἐ

τω,ροι· ουτιω· ροκ· οπο ρωι:ο,εο·

οπο οπου Ισ: (ο: ΕΒγρτο οοεοόσ

1ΗΠΒοο πο: :απο θΠ ο οποσ.

Ριιεε :ο ο ο:: οποτε, :οτι άο!ο:ο

μιΠαοωε “ΗΝ οιικΙπιε ὶοῇοτὶο:'

·νοοΒαά:«::ρΙ ΕιΠο οογειιιι:Ιο :δ

θα Μάο εεοσ:ο·οοι· τοπ: Με ρεπἱί

268 ο Η ποιο! αιοτο όι·: Η: εντοιμ

©ι›ἔ2ἶΗ Με διορ!ε: Μ.ιτιοσέοε

ειπε οι οιιΙοοι·; :απο ΜΗ εοο “Η

οποίο:Μπιοτε,γ οοοεεΜοο Επτά;

οι οιο:ττα κοπο· νο: ιοεοιειοΆ ό: ζ

οοίοττοεα Πι ΙΜΟ ,οιιτεστέ ΠΙ ο

@οποιο σοο κι Μπιτ: (ο (ΑΜ

το,3μ:οο οιι:Ητα αποκτα, :Μο πο

οπο εοτάσήαι οιοο(ο,οιιε :πωπω

Π» οπιάκχγ Π: ομοσ , εΠε εσυ (ιι

Γ:·έμι.:: τοπιει·ε5 ο ι·εοε:ιοςΔ 6ο

φωσ



Α Ε Τ Ο Χ!. 1 2.7

(?ο!Η'κο εο το!!οε οο!οττοε::!!ποπ

οο!·ε!,οοε οσο Μ! :οικ!!:: Βοοτοξ

τὶοοε ροάτἐ ε:;!οατ ο ρώτα, Π!!

]οε ε!! νο:! οἱὸοὸΪ, γ τι! οΠε!τε!!!!!$

ι·οίωοοο ε τι! ί!!εΒο,ο!ι!εο-3ο: Α

Ω!!!!ο εΠ:ὶ ε! ουσ ω!!!ω.ω!.Ω!ο

Πεκ! !οεοε,!σε!!;!εο!,!οΓρεο!!οΐο:,

ροτεεεη!!ο :Με ο εοτε!!!:'ετ (με

Με Λοοο!εε ΐοροο οπο! το!!! , Η

τ!!ιοΜε!!οε·ο ΑοΒο! ε!!Μο!!!!οο!ο

ε:,οοε ν!!!!0 απο: !!οΓοττοε. δεν!.

Τ00!ον!ο το οοο!!!!:ω υπ Μα:

Β!:!εἔ Β!Ει1€!!ο!τ Ρετονοο, !!ο το

ρω; !!.!!!!!,!!!!ε 6 ΐοετε ωπο Δ!!!

Με ε! !ο ρο!ζ!!!·:!,ο οο!οτ!05 ω!!!

τ!οε ρ!οε τεοεο!ου()'εβδεοση τι!

ΗΜ! ε!! !ο ε!εττο, νοΓο!!·οε α!!εο

:Με ‹!ο !οίρεο!!ε!ε νεο:!!;γο !!ε οι:

ι:!!ο το!!ο !οσ:!!!ε έ! ο!! στο ο απο!!

α!ε;;!·οτε άοχο , Μ!!! κο πω: , γ

εοο:τεεε,ρο!εω!!ο οπο!! εοο!οο

84.8! Μοτο ο!εοε:Πετ μ!!! ο!!ο,ο

μια! οπω,.!!!! Με!!! ος»:!!·ε!οό:!-ε το .

ίοτι!!ε!ο. Ραι·ιο.Ηγ,!!γ,!!γ. ΕΜ!.

ό!3 ε!!!ο το Νοε !!!ο! το ν!<ὶ.!ἔ Ραπ

Βο !ο ρ!!εί!:! εμε Ε! Νεο! !!!:ο!·:

Ροποίε;οο νἔ; Μ! Μ!!! όσ ω!!!

ε!ε!ρε;ςοάο !ο ε:!!;!ετ!ο·τ!ε ω!!! :!!ο

?Μάο £Ϊ°ο£ϊ ου: Η τοοεα σο α!

! ! Ρο
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ι · κ 4 ώ

Α 6 Τ Ο ΧΠ;ρσάει·,πλ ςιιοΧίε Μ 'πω 6πόο::ΐο '

Σει·ό:ιά. πιο Π: ΜΙΒ ὁἑΒιιι Μ: ιει1 ἔ

ο μιωροφ :απο ΠαΗΒο άο ~
Με ἰΒε:.δ:πΨ.€1ιιοςυὶετεεΖηαα :

!μΒε να: μια νἱεῇει :ιΙεεΙ:ιιετεἑ° κ

Δ ςυε ω” :τπἱωὸο Ισ ςοε_ροἴο ὶ

μοε αι!Ιεωοε,γ Γιιέ:Ιο Μαι· βετ; ἡ

νἰτΒσε μ:: άσε ωοτιεὸαε,ἀεΓΡσ:; Ι

@ο πώ: €ετ8:κιει :Η οτο.ϋπογο- ώ

ηετΓε ω (ώμο σου Ια ΡοσεΒ1οα ·

οσο τοτποι· ιιοξΓο Η ιοπιεσ ε» το

τικιτ, ε!είΡ11ε:ςυε Με είιρΠάο Μ

Πι ρων: :ηικ:Ι!ο ρεπο @σε επι ιπ8

ΒςΠςτ,ἱ)οεε Βιιετὸοἴο όεΙ @ΜΒΜ

«μια ίοΕπε σ.·:1 μπώ: ησ Η: Μηι::δ

:πω εΙ αΙππι.(ΜΙ.Πίοεω” :οτι

;λΒο τωε!τε,γο ειιύ81°0 ὸοτιτιἰτ,γ

· ιεροΓοτ νη απο ρεπε ΐ:::!είπητα

Με ροΠαοΜε τιοαΜα,γ ευπηεΗτ ώ

Μι ρω νεηἰτ. Οε!.Τ:χ,τει,τε. ΕΜ.

@Μου ΙΙτιππΡΟυζ. ΑΜε Βῇ:: ΕΠ

ςΙο.Ε!Λα(Σοτυο Μεσα τω ιετ‹Μ

·τιο Ρο «Μια Μια , ηω: ετα Μ:

ῇε›ττο;ν‹~ςατ.πε ιὶο εογιςμε, έ :πικ

πω.Πα!.ΙΝο των» €ρ:0,ιμ1: Δε εΠΑ

υπ ουὶἴο Ρόι· ὸο »θεοΜ ποεΙκτ:

ηι16]:103:15 πω: ίυβο ροηιοδο,πὶ

εο!ςιιέε,Πειο Ρο! ωε·εΠο ό: Ι:: εο

Πη Ρ018ιι€ απτο όπω ττποὁεἱ

› > [Μο

-.- .



· π

. Α(ΕΤΟ ΣΕΠ: 'πΧ

ρα!ΐο Ϊε€11τοηι1ἱεπ εστω μοι· ει

ωιιτο:γηιι€ηΩεΙ ”νἔι τοπ Βιμ::

εμε @ώ Ρον Ισ Πεπ10.Μ25 τρία·

το οπίο·ώοι· :Με ειιρειο: σου σε!

!ρόο,εμ18 εοΐεπετιΕ·ιπ8ι· Μ: το‹:Μ -

011!0εω21το5: ρετο πο Με όικΙα

¦τἰετωΠΕΙυΒω·. ΕΜ. ?Με φα:

πιο Μ :Η :ΙεξΙετ 2· Παω!. Ωωεία

ΕκεΙα εοπ·ιμώέε εμε το ὸεΧὲ , Υ

ηυεαΗΠε ΓοΙ:ι. Ε!έι·. δω ΕΜΒ

ὸΔεςσειτ‹3 Μοτο: όαΐρυο: ,Δου

Μπιτ ‹Ιω π:οτόπ ὸεῷΤοἔ Πεἰεβ.

@μπω (Με ρκΠο τι: ΜΧΔ

τοο , πω: απ: απ” ΙΩ ΓειπιΓ

Ν, ·ρετο άεκι:ωοε άι Ή: .γ σύ

τικΗτιςωωτεπόπωσε οτι απ",

Μεξι·ιο1τ.

Μεπωεπτο (Μ Μπακ: εδώ;

]ΕΕομπάσ Ισ ΜΜΜ ποο·Ινσ,(Μ:

!!βούν .3'εωρι·οπέο,χ Ρε%Μ:020

.υ·οπιβο:,ωπ μα.: σπ/ἱσ ά: Μο

ίϋεπ.[.αου·::Η,] ΜΜΜ” #:Μ

“Π” Μ ρωσυ·2.τεχ:ιατάαπάο ω

δ'α!ωσ.ΡΊεπ: 6'α!ξ/?ο :ὐπὐἰ›·ἰε__.-·

Ισυ·Ευυεω ἐικπσἰα:ί!αω .‹ ε Με”

ὅσσ:‹ψω·2αβ βιασπελε Η αΉἔζρ ώ

οι· ω: Η: “κα” Με! δισ-σ]Ρ η Ρ (Μ|ξ/?ω



Α (Ϊ ΤΟ χ”.

ι

ΟΑΔ.Μ0,Ρ1ΡΜΙΠ09] δσωρι·σπίσ

σπ]ἱι σε Ιω άφοι·πιι. ΟΙεπέυιΜ

Ρ09 Μ ω» , αρεπιβεοψ ιπιι·3

ύαρ·.Πώσίάψ Πάφο άι Με!ί

Με, άσ.ιιι·ωιώο συπο·"Μιίσ Η κου·

υπά.:ρων Μ υιο:έιςβεαιω::.ΡΙσ

Ικι·ιο Μ;/ΐιπ ώ! τα)ιιιιο με .απο επ

Η ΜΗ: είΑ:/ΡΩΡΐ8,Πι2Μό .« βιω

8ει· ΛΙβι , ρτσέιΜΜ Δ: Με2ιύω,

φάω άαΡα:.ιωΙο.σ υιβ :πωπω

υ·ώιοισάο Μάιο ιι/ὶιμι‹ιΙπ ,_/ἰιι·

επιιπέο με !επἰιῇιὶ. 664720 σου `

/α: "πάσι πιο μην; [ιι ω/;ι &.··

5!ηιάο,σεω/σ .ο @καίω Ραπ”

πο ,ι 6'οιπρι·οπιο ποπ σε σ.ιιρι ά:

ΟσΙέβιβα,αεωωπααπβΡο τι: ό:

ἰσὅωιιατιεια:άα.ιέωα!αθσΙεβιωα,

υιηιω .ι ι·σΠιιι· , σσἐωπἰσ πω” Δ

(Μεβιω , υιαταπΙα. Βἄ οπο:

ΕΙΞδω δ πάω: ΗΜωβ σ Ραπ·

ιίοι·|σηΜΗΜ

δ .

Οςοε,ῆ Ιιοιε εΙὶ εΙ ιο

Ιοιέ δεπιφ. Εεε ω”.

- (Χαλί) εοπιο πιο @ερ

απιτετιτει ε! οΙιιιιΙρ

αι Ιω ιιιοςοε , :ιο ιιιι αιιι:Ιιο :ύ

:πετώ επ ι:Ηει ποοιιικγ :ιι εΙεΓειιγ

Δε: γ οΙιιιι:Ιιι Κ Ιιειιια μια »πουν

ι ° Με

(



»απο Χιτ.~ Μ,

:Κ ωεωοτἶο γ ςογὸοςἰο. (:οαπο;

ὶείειιιπιπὸο,ἴο!›ὶεπὸο φωτ.το πω:

αἱ α» Γετ όιε2,ο οπ2.ε, τω: πόροι:

Η:: η τέει·πο Μ αμκ πω ηπα Ιδ το

ήπιε ο !ο ΒὸωἔΟ €υποάο ‹Ιο τά

ἱἱῇοι· εειί0 Με Μιιἰετα άοτπτΜο,

μ:ο!ς.ατρι πτἱ ρι·εει.ιπιε άε Με τεί

ρικΠο όεε 5ετπΡτοπἱ0,Ρ3τε Μια °

ὰ: στο: όιετ., γ “ή όι·: όσα σο·

πε :Μἰεω ΜευΒω, γο πο Μετα

ἱόο,ιοτοεωἴε;ὸε πωπω, αμκ: κή

'Μ πιο! ΒιιιΜεω Ε;; , υπ π»! όοΒο

αεευείου. Νο ία όίιο οι: νει!όε,

@σε πω! 088130 «Μ ρεωευεΙεεζ

δσουμ;Τεπτο γει·το Με ρετα:α·,

Μ>ϊεπάσ ρτηζιωεω·,εοωο ἱβοο·

ποόο ι·είροιιάεκ πιεῇοτ Ιἐτω ία;

ἶ00τ φάτε Γε μαΙΜΠε ΗΜ Μπα φαι
η0εὸἑεητοὸετ:9ετ ω·πποε, :με επ

ΜΜΜ· ηιιοίἱἱ0π©ε.ΟοΙ.ἑΒΙεπ πια

@Με €Πε Μάο, ω ιμωπο συ πι!

ΠθΜΡο παώ: εοοῇο,ηο φώτο

ρεπίπιτειι Ισ :με ρυιΜετα "Μη

Μο επ.Ιο_ςιιο Έικ,σο ω ε! άοίιο

ΡΊΦτείαίωτο άο Η: ποε!88οοεέα,,

πιο αι ε! ρπουεώρ ρ:]ικε νεπιτρξ.

ζ: πώ ΓοΙἰεΙιοὸκμιἱετο ε!" ΩΓρει-.

Μο Με ἱτο,ηιιο ἡ Γεωοφιἰ τονεἰ,ὁ

ω πιο αΒΙσοἀοκἔ. ΠοιΕικ1εμ Ραυ

πιεπο



···· ·Α.ΕΤΟ ΧΠ'.

οποσ το!! εοι·οο!!ε, γ 2τοτο05 πο·

ίοετο:,γ α!!! !τετοοε ο οπο! πω!!

οοερο!ο!!ε-εοο!ο άΗει!: Ε! Με!! ο

Με ε!!! επε!!!άο τοεό!ο α: Παω.

οο. Ρο. Ηε ο! η ι!! Με”. ω.

Αγι!ο!!ωε η!!! ε! νεί!!.τ!εε.; ποτε

τ!!! 5:τορ!·οο!ο Η ρε!·εσε ο!εοο0

ρω !ο ε!!!!ε.$"πρ. δεοο!·,ο!οΒο

το! Βε!!τε Ροτοοο,ν :ιοοοι!ο κ! Μ·

ι!ἰε!!`ε,!ε! ΜΜΜ εΐεο!!όαψρτ!οε·

οι ε! ν!!ο,ν εοοοε!εο!εοω ο Μ:

3οοεεο:δι!·είΤεο. Οοἰ. ?ικα σο·

που” Ρο! “Η εε!!ε , εοοοοε Γε

το!!εεε!Βοοε σου , ροτι:!οε οπο:

εοεοο!ε!·το: πωσ!. .Με ε!οτεχο !

γο,οι!εοο Μοτο εσ.Ρη·. Οπα ε!- ο

 

τε!οοεζΟιί.λουεο ε!εο!ρο Πε

8οο!οε.Ρο!!!τε το ί'πο!εοο ο νε! Υ

Η ε: νεοἰ‹!ο οοιιε!!ι κα!" μ!! ·

οποτε !είροε!ισά Ρ.ο!·ω.Υο,ίε- Υ

Βο!·2οοοοο Πίο: τοεοόδ οι!ε Μ! :

ε!! «πω» !ο «με οο·οοοεε!·τε,ο!ε4

ῇοτ Τε!!! εμε τι! οι·είεοε!ε Μ! !!

!!τοετ εοεοεοο·ο , ροο:!οε ν18Π· !

οπο: ο π!! οι! !ε !!!!!!!!!«!ε νε!·,ξ

ὰ· -τοοτοε εε !!!ο!ε!ο !οτ!ινο τι!!! ο! !
ε:!!!τεο!εοτε ο!!εττΙο οπο, μα! Ι

κοπο τε!οο!· Μαρ μου ο!! η” ώ

α! ροο!ετε! 9ο!! Με!!! Ν!! (ΙΜ'

Ο «με

Χ

 



Α Ο Τ Ο ΧΙΙ. πιο

ο..

Ποσο Βιου τω: τΙιεΙιο;Ιτι Μάτι πιο

κι: τΙατΙο του το ΙοτιΙ τιιιιΓο. Ευα

ιο οι: τω” τυουτΙτετ μια τυο ιτε

πι· υιτιεττο ο σου , ειπε οοΙτιετΙο

Με ροτ τοι απο ιιτουιάτυει:8.

Υο πιο ΙΙο;ζοιΙΙ8ητιεότιοινοΙου°

το: οτι εΙΤε Ιτιεττ.Ριτ·ω. @τι το

κατ:: δι·:τυρτουιοέτ:ουιο οι τισ-

:το το υττείιτο ατυο~ρουΙΈιττα το-·

πατατα ροτ ΙιτοοιιοΙ μια :Ι ΩΠτ.›

:ικυττο τΙι:ΙρτΙτυετ ΡεΙΙ.8το, ουσ:

@το φτου ε_ΙΙιἱ του Ιω ριιτ;ττο:ι

::ττ;ιτΙ:τε ἔ ποσο δε· γο δ ει] ττΙττουο .

:ττιτοιοτιἔτιτιο Γε το Η ΜεΙιΙιω :κι ο ο

ΙΙΙ ροτοοο Μ. ρτιετιε υιιεΙΙτο :τυπο

ΙτιτυιιτΙιουττοιιΙτιιτέτο τΙςΙω πιο·

@Η γ τυατ. :του τισ Γοτυοτ τυογ

Π€ττοε άρτι: Ια νοτι:Ι;ιτι Ισ νιτήτ.

Νο Ιοτίε ΙιαΙ:ΙΙατ Ραττυοτιο,ίτιτ:τιτ

το Ιιἰ τ:Ι Μοτο Πτι Μπιτ του" : υο

Με ΙΙΙτιυιοτοτ:οαιο το πιο ουτε

Ν,γι.ιτυα: ΙΙοτοτειε τΙοτ:Ιοι πεο

Μετυοτοττιιιτ :τι Ισ τιετιι·τιρΙε Η /

Ι:οτιίειο οτι (ΜεΙΙ:ιυ.ι , τ· ΙιοΙΙετΙ:0

Μ” εΙοτττατι Ατιάτιτο τιὶ του το:

ατιιουτ:Ιταειουοι ΠεΙετ, γ τΙιττο Μ.

(30 του" τισ οιιτ:Ιιττιτ- Ια Μή:: τ Υ

ΙΙΙ:ιττεΙιιτ :ι Μουσε υοοτιο:.@ττο

το οι κι· ςττ'ευττι ο” του , μια

χ ” - τΙο Ι

ο



`

? Λ Ο Τ Ο ΧΠ.~ Ι

ι|εωΙ ΡΩΠΒτο Με €ἱεσρὲ. .ΐωπΡΞἶ

Ρα(ΙΒ, ραίὶόΡατΜ€σο ·; πιο (ως: έ

εΤει,Μ ΜΒΜ ΜΙΒ ΜιΠΜο Αε με·

2στ,ηιιε Δωσε εειιΙ.τ φω Η” Ισπ

τκω,Ρωι·.(:αΜ β€νι1°κ1ΠοΗΜε:Μ

@να ΜΜΜ Φ:Α¦εεήε, εοπω 1: Μ·

ωεω:τ€€ΜΙυε ροι·Λο «με ο ε! απ::

ΡΜ άσ:ΜΜ άωτ.γ Με ροτ κή ΐ:·ἔ

Βιιτἰὸιιό. @ΕΚΠ ΜΩΡΗ το ΜΕ: κι·

ω" θ.: ρτουε:Μο·εσππο γωζ Μ

ετὰ” ω” "το "Με Μαιο: Ηε1Η:

επωτοό: αφ” σΔΝεοτθηυε ω

Με Πετιωο τοο!ειε ρενίέπιπ,αΜ τό

(ἱμιιὶο,:οππν του φκτπω επ ο(

το οοΒοσο ω", Η σπττ€π°τ€τὶ0-ἔ

ι·δ:ροι·αοε ΜΥ εὶιετιοςικ ΗΜ :Η
ΜΜΜ Μ Λε Μ· ροτο Η εαπ» ω» ώ

σεδ0.0 ωστε «Με Μγιτςι·:ι , ω:

ωεΙω ρ:ι8-ατ Βιεινε1 οίωτο ΜζΙ

Ο. €0ΜετΙ:4 νΙ€Πι°Π. δι3Μ.Αηάε πο

ω μεσω α ιι εΠΒε !ϋΐρι:εΕπιε,πι»π· Ι

ιμ1:[ο!8:ιτι ν8τὸειὸ€τει5.ΑΡετςῇὸφ

Μπα ει Η ρωτιετε νοι.;ρωογεωσ,

πωπω £Μςα:·ό€ ν1!ΙΜιε·Βο. Ρ". Ν

Ι.εὶἀο Πω άοτΜε γο, επ ντι τοπι

εσω εΠαπω::τωςΜ κτ:η·8ο,γ2ευπ κ

Βοτει:Βαΐ85 ε εΠ6ε ΜΒΜ” φ:: Ν

τι: όΜεε,ρ πει «παρτ Μη” (μπο

ω;» ΡΙαπωε ζωο Με ΒεαΜΜ

-συίω.

 



¦ ϊ

ΑΕΤ Ο ΧΙΙ. εμ

1.1Πεόο 6ο Ιο ιμπογο Μπἰεπι 6ο

ω·8υευε:ει ὸε τὶ , @ο πικΠω α.

.ιο-Β σε ΙοιπΜο,τεππο (με πιο εθ

:ιρει·ἐ εκ Με απήοε «ΜΜ ἔσω

σ: ΡΙεΒετἰο , Ρενα ροέεέποε (Μί

·οε: όεσιοπό:ιτ,εοωο Ιό”ΜΜ5

αοε,ιο8 ἰικυΓεττιοε ἀεὶ Μήν. Πρ»

) ΡοτιποποοπήΒο,ςυση Μεέτε,

ρτουεε!ιοΓε εε Η εοοΐοτωιό8ά

ο Μ: εοωρώετω; ειιιπςυε ρω·

πω εοΩι "ο Με (ωστε Μακ (Μ- '

σίϋπο . ὅτε Μπα νωΙΜαό Ισ «μια

>οτ Πι αιιιΐινοοε Η; ν€ι1ὶό0.4Ρπξ.

Φπς8ι=πο ροάκἰ ωεἔοτΙοίἔ ραπ·

ι Π ιπι1εΠτω ΜεΠ1Η€Βο εε φα

:ου ι·ετεα1ετΈ:α Η "το ἀεὶ επτά,

Μι· σο !ετ οι!μιίεωεπτε σειιίοάο

ὶε εοϋοτὸε , εΐρετοτυοε αφή Μ'

Μετα· εοοπιιεί!το πο=ο,ε·ο Πει;

ἔο πιο; ἀεὶ ωωεεεἀοτ οΜ5ε.

Ήυφ. ΒοΗάοάειιε Μ· ευετ Μ€Ϊἱ

παρὰ ικΜ (μια ΜΒ!ειο ηυ‹ άπο,

Ρ.ιππ. @ου ο πωσ αμε-πό ίς·ω

:ΙΙ:ι,ίίσο εΐἔςιέπτ›.εμις ΜΒ Πι νοι.

Ήπαρ. ω” εποε Μπα· όε: την. άο

Β:οσποε μπω· ιοτπωτ› Σ:: @ΙΜ

Ωω άοτιός τεοεπιω :Με Ιππηηιιο -

Κ στη εοίε τισ πυρ: του ον.

:σωθ.ΕΠε ϋμΙ1ἐεἑοινοε ὸςντ›ει

·'. Δ ' ΡετΙοε·πι



· Α' ο ΤΟ ΧΠ.

μοι·Γοι·ι:ι ω Μια: , οιιιει·ο ιιι!ιιε

[οι φησι ΜωαβΜ· διάνοια πο?

πιι·ε.|.ο νου. άοβιιΕιΠο ε: αν

φωτο ιισ:Β.ιι.ΩΔιετι Μϋιιἔ ους

ειιέ ίιιοι·ιι?Π.ιι'. Αοικι οιιι: Μπι

ο οιι6η:ι!ιι· το πιιιτιό:ιόο.Μα.Ροι

οπο πιο ι1ι:Βιιι,ιείιοιπΙΙ:Βιι Επι

πιω· πει,οιιι: αειιιιιι ΟιιιΔΠοιο σ·

ι:ὶ Με. ΜεΙΝα. Ειπα, ΜΒΜ μ!

ίο,πιιι·:ι Μαι δε: :Ι.Ε.ι·ισ.ΑΙισμ

τι: ίεΒοπ,οικ Η εε,τιικ γο ιο το

ιιοπο οι ιι ν07..(ΪΔἰ. Ποιο ιο

βαϊεάοι Νο σε Μ:·Ιιοειι Μι φ

πιο ιιιΒιο,οιιΙΙιεισοΗ:ρ , ρεκιι

άι: Μ” μια νοκ, ο ιιιιιιι·ι ή Μ

[σε Φ: ιι ψ: αειιιι. Μιλ νεα Ευ

απο ε εκοΠιιτ νο ροεο. @ο ,ίσ

ίιοτ,‹:οτιιο οι το ΠΟΠ:¦)Π: Ρ ουκ τι

οι ειιι€ :ο ιιιιιιιειίιτιὶ ι· οιιιι·2Ο«Ι.Ε

Η ουσ τἱειιι: ιιιειεειιιιιωιο«Η

τιιιιιιο:ιτ ει ιο‹ὶο ο ιιιιιιπΙο , Ια εμ

οιΒι·ιοπιειιιο Γετιιιι· ι ο ιιιεισποι

110 ποιοι οι πτωτικά Μ Γι: άε·Ιευι

Μ·ιι·ιι οι: £:ιιιΕιΠ0 άιε ιι.ι *ΜΗΝ

ποσο ε! όιιΙεε κωιιο ὸε ω Μ*

Με , @σε @πιο οι: απ: οὶ3οι θ!!

“οριο εειιιιι-ει Η: το επι ιείιο"

ΣιΙειιβω, ιίο_Γογ το Πετιιο Ε.ιιιΓ·'

το.2Ρ!α'Α6. Μ. Γοϋιιιόιι οΓ:ιιιιιιάσ

· τικ

·κ

Β

| Χ

ο. - 7,ή



Α Ε ΤΟ :οι 1 ; 1

έωεπίήο:: :πο Με ίοτςΜο πιώ·

@ο Μϊ:»Ιστ Γοηοι· -ΩεΙιΠο , ε;"

ωτιε!σωπάο·άε απ κι ριΠοόι

Ϊριωἱὶα : ω; πποπε: , πο Το

ω' ρἰωΓω :Με Φ: Μπιτ ά: ανά

:οκ «Μ Ισ εμε επωπα: το ουσί

Ξ-- ΠοΓυὶο «Μο/ε πω: γ Ιέκοε

ηἴωπἰοιπο: άι: ή; ροι·ιμιο πτἱ=

απο νρει·Γοιπ 6:Παι Πτι όςτή-=

απο άι: ΜΑΜ ΐοί-ρα:Ικι ΤοΒιιτειε.

σ.ιΠο ίιιγ ακμή νε:ο565_ο όστ εστι.

απο απο ά€Γρεἀιἀα γ "ή περα

@Ίο ‹:|‹ιἰετε: ροοεπ πι: Επι» επ

Ό2Μ09ι ὰ: Με Ιε:πηζη.π πποΙὲὶ

ΒΠϊ25.048|.Α Με εοι·οςοηεο προ

:Νώε εσυ 3βΩτ°£ὶΒἱπ11εητ0 το·

οπωπω Με ἀἰιιεΗῖὡόο: , Μη

ιιι·›ε ρικάο πιω ή ρ:;Π`: άι: Με·

ο επ·‹:Ι:κο.Ιο Βια· .ι Φ: Γι: πισω.

ω:: ε! πιάβεμῇ όοωι·ωεόο, γ δε,

ν·οικει· Με εη;.μι;ιοε γ αΏό” Γε

πιο ιι «παοκ ροτ!ω ρυεττ:«ε όε

›Ι`ε8ι1τἰἀαἀ, ςιιαΙφἱετά εοἴο τ]

πωωτ:ιτιο να:: . ε: τπήο πιο

κοι·αιωτέω γ ρε!ΐο,τοπιμδόο τα·

Νοιωμι1τω2εωε7 ω @Το όιΉπο<

πιεσε εἰἰαἱω ορσίοπωε!;; @ΜΜΕ

νεπτππειἀσ££δἱἰἱω ὁ φωσ @Με

ΠσΙται έω0°άέπόι ΠτιἐὶΦΜΕε5ε:-[

ί:: - ' _ Ο€Ω·_



· · Α ΕΤΟ ΧΙΐζ

ο οιι€ιι ῖιοίω ΦΟΒΟ· Πειώιλιαιόι

3ιεκοἴιιιοιιεοΒιιι· άι: πιοιιι·, ν ιιιιιι

ι Ε0ι·τιΑΜ8 ει νιιιιίιαιτ "ή €[ΡΟΗιιι

;« μια ιιιιο.:ιιιιιεΙΤι: πω; 998 εμ

τω· ο! €ι.ιε801ιιι€ να πιο πιιΜ:ιιι

Ροιηιι: ΒιιίοΑΡτε Ι:: ραΙιιι:ι·:ι (πια

επι ίείιοτιἔ ροι·ιιιιε Με “ήω

εστι το ΙειιΒιιαοωιίιι ο ω ὸείοίρι

ι·ε:ιοιι2 Α φα· ιιιειιιοι·ιάειΠο σφι

πω· μια φιε Με θιεέΐε· ιιιοΠιι

άι: οι άιεθιιιοι·, οι ειιτιεειιώο,Ιι

ι αιεΓεοι·ιδιιιιε;ι,ε! σόι:: μοι· Ια ιιιιθ

πιο Εισαι άοΠιι εμ: ήπιο Με Πι

Με άι: ιιιέ ρειὸιειοιι,γ Βιοιιιι ἐ Ο

ι·ιιιειιιΕεχο, γ το πιο πιο (Μισο εμέ

εΐἱα ιιιι ΐεΐιοπι αν: στο ίειιιοι·Διι!ω

ι:ιο πιο όιιωΠε @σε άι: Πι .Βιιιιο

ιιιιιιεΙιιιιι νειιιτ εΠιε Οι ωιιιιιιο Πι

ιικΓειιτι: ΙιιΒιιιἔιιο μια πιο Μια

και· ιιιιειωιιιθω ό: Το ρι·είειιτιιι

'πιο μια ειςει· ε! ωιιωο γι:

ρω· οπο Το ιιιιιιιάειωιειιτο ριιαβι

το απο (ιι ιιοι·ιιι :τι «μου ΙιιΙΙιιδ

γο ἴο·ἔ ιιάοιιόο :η "Μπι έςιιιιιι

:απο άι: ειι88ίιοΏιόοτιόο πιο πιο

πι: ΜΓαι·ιιιι:ηιιιιιο ε; ειιιι·οοιιι:

ιιιι,·ςσθ ηιιιοιιι ει νοι·όιιιισιο :ι|ιιιι-ι

( εφἔἀοιιὐειισίε ΕιΚιι·ιεαέι ιι·ιιγειο

σε: .ιι «Δω οίιδ άει·ιιιιιτοιι ειιιάι

.

 

Ρ
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ρει·ωπεε Δε ρετὸπἱοιιἐ ΜάιΙ:ξ*

πω» Μάιο: ωἰο.τκιε1νετὸεὸωο:

:έωΙ Με, φα: Μ απ:σωρο Επί

μι” Με Ηιίκάτι τή ωἱε-νἔηοε Ρεν

Ισό15Βιικι!ω. Το Παω :Ισ ττἰΐ

.ωμιι€ειπάοωο ετΠΕΙ:νφ Ποιο

: μπαι: ν1εοόοτε πιο Εφη ό επί

Μ”,γ ιπά Μακ ιοάο,εμι5ιο πω:

:ετα πιο Μετα ροὸατνὲκ το Για, `

μια ογτ το νοτ:=ικροτο,ρωε πο

:ρι1εάε·ειΙρτεΓευτε πω; Μπα,

πι” Μ; ΗΜ» γ Γε!Ιο ώ: Με απο

εε @ το “ω” εΓετἰτ:Δ: επ Η Με·

μι: «Με εςμιεΙΙι Μπέκι ωοιιωζο

›,τοςΙο Η: ηπα το ὸἰκο εοπ Ητωο,

Μο Ισ Με ροκ βι1εοο, !ἰπη:Μ Γο

›οτ τι:: οῇοε-,ρτὸεο:ι Φ: ω ε τα

|οὶυπεεὲ.Οαἰ.© ΜΜΜ πήει , εἴ

νοι·ωςε ὸε :τή ΒΙοτπωεΓώσΤο γ

.Πωσ όε σύ μεσο , εΙοε:ἱε ‹ἱε σύ

οταςου,φ1ε Ιοια8ικ ίΕτδϋΜιπέ

ο ραπ· :ο Μ; ἱἐωιΙε: Βωεἱυω Η;

Μ:σται!α,, ἰτι£οπιροταΒΙε πυσκειἱ

με ει: ο ο ριππο ὰ: τατιω έσπ

ἔοκο μπι τιιἰητε Με ηιφει€Δο Μ»

ιετωπ φανει· «μια να τω: Ηκο,γ '

τκΠΒΠο Βοτ1:Βτι·: μπώ 8οω: ὰ:

ιι Γιιαιιίωιποοσιοι;·ιΣοϊ ςιιειΙ εβ

!ι.ιε @η άεϊεοίο , ΗΕ:11ρτε «πε

]ιιιεειμο.



Τ Α Ε'Τ Ο ΧΠ.

3ιπμικ :ΜΜΜ πιὶτιυπἰο το κή

δο:.ι,εοοθοατοοάο το “Ηιδο,ι·ο(

οΜιιοάο το .μαι·ίπεισο ,+:οιωΖη

μπάσο οι!εοή!πι, φωτιοό3

ω Ποσο .πκτυοοτ,γ πι: :Πο με:

εἰωἱΞτο,τικ εΠι·επιιοΙω φάω

οι: Μιά” γ ωιοἰΠαΗιι· ήτο

απο" ,ο απο Πο: , εοιμο τ&

ρο:Μ: Μ· ἑπετιτο,οιιο απ @ω

δι·οΓεωωτε Με οοι·ιάο εοιιποί

8ο :οι Πι·ιΒιι!πει ωιωυὶΙ!ισ.

Βοιωτοι οἱ” "πιο εἰ: σο" μίΒ-ῇ

οι Με θ” "Μάο :Πε ρει·ιίΕπύθ

το ι καὶ :οτο9οιωροτἰωροΙεἱΒΜ

Το τα:Ιιεςιιιι ‹:ὶε :οἱ ωεωοι·ίο, Μ

:α :μια γι Με "χω Μιθτωπκέι

το πιο; :Μο =οδο άπο" πι:

ου τπἱιοῇοε,ειιεεοὸὶετοπ :τή ω·

τιςοο,άιΓρεττιτοο :οι Ιει·ιοικ,εΐ·

τοπ:Ποτο:·ι :οἱ ωοτοεσηιοοττοκοπ

πεί εοοετἀἑε,ὸοΗοτεὶετοω τοπικ

ατοείωέωτο, ωω"ω κτω!υιω

ο", όοΓιοοι·ωσεΚτοο πώ: με: ,ο

ω:οοωῆοι!ωοπτο απο όιετοκιω!

οίκοι: , ή απο οσο τηγάο :οποία

:Μάιο ροεϊοι· ο οΠο ίιιοΙὶωεάο

εΠα:Ιο απ". ποτε απο νεο ομΜο

ε· εκάο το ΐοπιιο νοκ, Η ουιιΠ

σπα ό: ποτών) ςοοο:1σίΓε,γ πο

Α · · σο·



Δ. Ο Τ Ο 101. 134.

:οιπο:ὶοΙΤε,ἑ ΠοΗπικΠοταεωυάι

:Με Μοτο" στ» ΜΗ. :του ε] σε

π:α:Πει: ὰ: οιυεήο τυερπΜπω;

:στο εσυ ο Γοὶ απτο δεν Μπηκα

μ Μ πωεω γ Άπω”, πω Μο,

:οτιπὶτετΜο Η ΐοχ ,ο ΦΗΜΗ), ι

πυέιδτο Μέ Γ: ΒιιαΜοΙ. δείπ::

ΣΗΜο,τιπ ·ωυεἱιο :παπα , τι”

εΠι·ετιπόιε 8τΔώεε, κι: .Πο οπό

τυπατο,Μο οΕπωο εμ:: Φείρυπ |

ηπα @κι Μισο ειπε" ιποτιοι Με:

ῇτιπ ιιιοπ·ιωτο ι:Ιο κή εοτεςοο το

ροπἰείῖε::, επική επωιοΒοε ω” Η.

ΡταΒιπιιίο ρω· Ισ :Η[ειαιιι|ετ , πιο

Μ: ροάκίο τσιπφ, ήωι κοι·πωάο

πιο: ηικΙΜ σιιεεετ τα @Με πω::

Μ; ι Η :πωπω πο ω."ωωπ

φιάείω.,γ 'ΜΜΕ ο ο!!: Μ."

τιοαιρο ὸοο‹Ιο το ἴυρΙὶ‹:ο σκάι..

Μ8ψ ιὶὶΐροοεοπ «έα Μ μούστο, .

[Έκο ςυε:ττικ Ε” ρεστα ἑπτ

ΡΜπι ιωσ:Ρ:το Βο2ο , Μ: ιμωΙέε

10 ωο!όΕΒο , γ Ιω Ρωπεε απο

Ιω,γ ω” ΗΩ£Α5 Μακεπ, φπα τ” τε

=Μτω εμπκοίο,Μ χο όιίζωνοτι

Η·ΟΑ!ιβ. Έσω:: Πιιϊοτε του , ,ν

ωζΜοε απο τοπΠωτι α να μι

ΜιωρειΗτουεΠιο ἔσω ἔ πω»

Η! Η ρωίἐ @σε ψ πιο: εἰ: τα

Μ 1 - νο·



ι

Ι

.Α ε Τ Ο Χ”. [

νοΙιιιιτ:ι‹Ι Ισ ρυάκια :Με εΙΙΙιι·δ

11ειτ.0 ι·ιιοΙοίΙεε γ ι:τιοΒοίω μια

τεε,ι·ιι€Βο ο ΒΙοεεμιε ΜΙ Ι:ιιι:ΒΙΙ

σε ιιΙ:ιτ:ιΙΕ·3,εοιιιο ει :οι Μ Βιιετιι,ΙΙ

τοπ Ισ τοπιο ρεπτε Ι"ετιιιΙΙει ει

και ριιιιτο ηιιοιι·ιιιόοε: μια: μοι

Βιοε ΜΜΜ Μία ΡΘ:τιιιιτε ηιιο:Π

Με ιι Με :Μάσι [πιω εμε ΙΙΙ

ηιιιώιέ. Ραι·.Νο ογεε,τιο ο”

ΒιιωΡιοιιιο ?Δ Βιιϊωιιιο: (μια:

πω» μια φωτια εΙειι πιω ω.

»ο απο :ιετιιόει 60% :θα νετιιιΙΙι

επι :ΜΙ ριιιπο σαι ηιιε Γε ειπα·

9:ιτοι·ι εΠοει ιιιιιοτει,γο πο εΙριιι0

πια: ηιιιιδευφ. ΟειΙΙο, ωΙΙ:, ό·

ειιεΙιιι,εμιο εΙΙο ιιο οοιιδοτιτο 90(

νοι·ιιοι Ι.ΙΙό.ΜεΙ. @μια ΑΦΜ

 

·πιιιο ραεΙωτιπι :ι ιιιι , γ ΙΙ:ιιτιιιι· ΠΙΝ

' πωπω-Υ μπε τιι θεου:: τι1ρειιι

Βιιιιιι :Πο ΓιιαΙιοι Με τιειια:ΙωειΙρ

νοΙιιιιωιΙ, κι ςΓροτειιις:ι εε 0ιειΣΙΠ

εΙ :Ιειιιρε Με” ηιιιιιιισ το στὰ
 

ΙξιιιιΙΙει,ιι γο κι ὰ: ειιτιοαιΙιο55τιι

ίοΙ6_τιι εΙοΙοι,ΐι,ιο ι:Ι ιιιι·ο, γ ΙΙΙ

ΜΙο,τοιιτειιτποιοτι νειιιι ΜΒΜ

ι Πω είὶε Ιοοιιιι θα Ι:ιέριιι€ΕΙα Ια

:κι Ι:ι.ιειτο;φιο Η ειστε ηιιεωΘσω

Ιω σπάει ριιεττει:,:ιύιμο "ρω Ι

Μπι: ιιο Ειιι:ίΐεπιοε Γοιπιόοι, ω”

η ι ιι:



αστο :οι ο”
εεετἰα οτι εαἴα ‹Ιε ω ραάτο απο

46 ΐαΐοεα:Ιια εΙο πιΙ γειι·ο: γ μια

«Με «οοε ται·ιτο ιιιαγοι· ε:: ε! για·

το οιιαιιτο πιαιροτ ε:: ι:Ι οσε γε

ι·αα:ετι ντι ριιιιτο Ισια μοι Ια εἰπ

ιω ΡιιΙ:ιΙΙεαόο. Συη:. Επι Ιιοι·α

αιοΙο "τα εΙΙα ιιο:Ιιε ναιΙπιοα , α

Ιοἰ :ισα Ιια εΙο ατι·ιαιτεεει·,Ιεείι αδ

ε! Δ:ΐροώο οφ: οοεΙἰτο ακου Ισ το

απο; οπο αιιι·ιοοε :Με Ια ιΙΙεΙια πιο:

αοικΙο,οο: Ιιατι επ ταιιτο ιΙεωρο

και: ΠετιτΙ:·-οο θα ι:αΙα ,ο νι:ετιιιο:.

Ριου.. Υα Ιω άσε Ιιοται οιιο το το·

οιαιετο οιιο :οι ναιιιοε οσο πο

Βιιιαιι:α ντι α:Ιιαοοο.()α!. Ο Ιω Ια

ΐιοιαι,γωι ω" ιοὸο, ρούουε Ναι

οι” μεσο αοοεΙΙο οοε ρω· Ισα

Μπακ ‹Ι‹ίΙ)ιο: πιο Βια εοι·ιεεόι

αΙο2ι·ο·ι.αιιιΙο ο; απο αΙ απ” οι: Ια

ΜαοαΙοιαα πιο νΙιιο ςοιι το ιτιοι·ιΓα

ῇε ΒΙΕΒιο ιοιαςΙΙα Ι-οΙιειτα κιιιιεςετ.

Β.αυ·ω.Βείοατιαι· ()αΙΙΙΙο, όοΓιια

ω”, ρω· ?ὁ “ποια Ιιοι·πιαιιο οπο:

"στα (.:Ι·ιτΙΙΙΙαιιο, Ιο οπο Ια νιεΙα

τιανοοια εστι Με ρεΙΙΙίειοε Ιω

::Ιιιαιοα Ιια τοόεαόο γ ΙιεεΙιο, οπο

οικ: Ισα 5αιποι οι: Πέσε Η: 1ο Ιιαι·ι

τοι·ι::οιοο,γ ιιιηαετιαάο;γ σου εἴ

Η ςοηΒατι98ι οιιιετο οιιεοται· Ια:

Μ3 μια·
Θωἶό

ο



Α ΟΪ Ο ΧΠ.

 

ριιοιιιι,γιιο σιιιὶ όιόο ει! ιιιιι·ιιοι

ΒοΙρο ςιιιιιιιο π: Ιοιιτιειο , γ α»

ιτιικιο ροι· Με ετιιιιιοι @ο ιιι 'ια-ι

:Με τμ: όιιοι·πισιι ατα, δ:047.

.Υπ τω πω” Ριιιιιισιιο, ειπε Μιλ

τοι ιιεΐιιιιόοι ειιιιιιοι,τιιι δυτικο-Ι

ειο ωι.κιο ε! Μαι ιιιιγιιιο:!ι Μ

ιιο νιΙιιτ,ὸει‹ιΙο ιιιιιετ,ςιιε Β απ!

ιιιωκ οι ιο ρ:=οι·έ.Ριπισι. Βιιιιι

ιιιιΜιιε , στι ιιιι αιτηση εΠάι,ιιιιι

ι: ιιι€μι ιιιιμιιιοε Ισ ΠΠ10!'ΕΟ ίο-ι

απ» ιιιοςοι,ίι τισ φαει· κισσα,

ιιι Μπιτ τισ οι εοΒιιτόιιι,ίιιιο Με

ιιιιτιιιιΜίιοι ι:ίειωειοε ό: Ριο

Βι:ι·ιο 1οιι Κοσσειιιοιιοιιἰ ιἔιιο πο

ιιιει,ιιι όι·πιτιιι·, εοιιιο ι;ιιισιιιοιιοι

γ ι·ιιικιοι ; μια σκι Ιοσ::ιιι·ιι Ισια

είρεται μπαι εοιι ει·ι:ιιιιΒοε ιιιο

:ιο ιιιιιιιι ι:ιιιτοιιι νιτοι·ιιιΒγ και

ιι·ιιετιιο, €0ιιι0 κι τοιιτιιιιιι εικ

ιι·ι γωοτιτισιιέω Ο ιι πιο νιι:Πιι

ιιε τιιισιιο :οτιι0 61ο', ριιιιει· ει·

Μια: , ει ιιι:ιιιο Ιειιο, ιιιιοπιι Με

ριετιιεε;ει»ριε ιι.ιιιιιει·σΙο :ΜΗΠ

το μπω: επ ιιιιχεια,Ιιιι ιι:ιΙάειι οι

ειιιια,Ιιι οό:ιιεει όιιιιΙισάιι,ι ιο ε!

ίοίπεο, ροπιιιε ποιοι: ειιιριώτε,

40ο: μι: Βιοι @σε οπο θιεΙΤετο

.πισινα 8αιιιο_,Γεειιιι ε! Μπιτ

_ _- ” ίΟΠΒιι



Ά Ο Τ(δ ΧΗ. ι ;6

"πιο έκ οΠ:ιτ πιει. Σπιτρ. Μακ

οι· :Πογ μ: ουσ τι:τιεο Ιιιοορι

ιωοιιεἰ, γ ο! ι:Γριάι εστι Με ,εο

τοιιι,ροτοικ πο τι: τ:ιιετι ι! σο

·τοτ,ιτ οι επικοιιιτι οτι ιι ειριΠι.

ριτω.Ϊ Με ριει:!τιε ουσ ττιἱιι :τι

ι!Ιιἔ.ΐεπιΡ.Τοὁιι Η: νιττι ροκ ιι·

π” ιιιιιιτιο,οιιι ιι:ιτιο ιδεο εμε

Μπιτ οτι ΦΠ” :οποιο μια πιο Ιιἱ

πι. "πιο μι: ιπιροττοοιι:!ιο , ζ

οιιη Με τιιιιιιθοι οι :τπτ , ροή

πιο οιτει:ιιιτι ριιτι;τιιιγτ πιει· ρο

ΓιισΙι3.ΕΓε ιιι:ιιιιείειιειιι,ογιιΡιτ

πιτοοἔ λ πω” οποιο , πιιιεττοει

τιιτιιοι,οοτι ι·ιτείτο,ιετιι ?οι :οι

Η οι (:ιι!ιίιιιιι πο πο; π ιοτι ,οι

πωπω ειΠι. Ριο·ιστ.Ητιμ, τιιιγε,Φ

οπο εστω: απο , ο ι:ιαιόοτ όο

πιΪΠ πο: κι οι ιισιτιοιτ,άειιιι Μο

@Η ν τοόο. Πο. δι πιο τιιιιιτιο

πωπω) ιτιιοἔΡστω. Νο Γε , πο

τιιιτ!ιΒιιι πιτιι,ι:οττε,γ “Μή τι

ττιιτιοι· (οικω απο οι οπο. Πο.

Έιμι:ι:,Ριτιιιιιιο,τοττιι,ιοτπι,ι:ι-#

Νίπε!ο , (μι: τισ οι δυο ιι μια

οι ιιιΒιιιιιΙοιιι ριΙΐιιιι τιιιιιιιι

ιιο εΠτιιε·ιιτιο ροτ Η ατι ειΠο. ο

ΡΉισ9.Μιτι!ο Μαι, πιο τι: Πτι οτι'

[οι οιο;)τιι.ι,ς [ο Με Ξιτιτοιτι τοιιι:ΗΜ

°° · 2 Μ 4. να”

κ _ Κ



/ η .

ι σου Ιω οιι6 τΙι·αιιαιι ριαΙι·αε α κι

- Α ο το χω' Ι

πιο: πιο ρω· οττοαπο πιο πιο

(ΜΜΜ ορια ‹Ιο Γιιιιειο , τταιδαιΙΙ

τοπία γα Ια οιιιει·ιο, ο πιο οακοι

ο πιο ΙΙιαιι εδώ επι οΓΙαα εΓριΙιΙι

ΒοΙρει. Ει·ι ιιιἰ νιεΙα ιιιισα:ιιαιαιι

“οι ταιι οι” τυοιοι·,τι.Ι πιω ιι

τα! αΙιδτα,αιιτιοοο οι: αιιάαόο γο

ταΙαι αΒειιαι Ιιαπο τιδρο γ ειπα

8ατιτα ‹Ιε Ιιαιτο τταΙιαιο, οπο :πιο

Με ιιίιοε-ίετιιι α. Ιοε ΐιιιγΙο: «Ια θα

α:ιΙυρο,οιιε πιιΙ πιο: ιιοιι α ”

ιιαπιοι γο γ οτιο:,ο:ιο ιιιιιιεα ‹

πιο εΙΙα πι. Μισο ιιιΙσιεΙο άο πιο

τἰτ.ι$':`ιπΡ. Β γο πιο Γετιιι αΙ ειιιΙ

:Ια 8.Μι€ιιοΙ,γ· αΙ ιιιοΐοιιστοιΙω

ρΙαοα,γ α ιιιοΙοιαι αΙ ΙιοιτοΙιιιιοἔι

τατιιοισιι γο ποια ω οοεΙΙιοιισ

 

ραιαιι·οι οιιοι Γε αΙΙειιταιιατι απο
αΙαοιο εταΜε :μια τοπια ο, ροι·οιιιι

όαίιαιιαο Ια ΙιοπαΙιτα , οετο8ιιαιΙ

:Με Ι)Ιοι οι: ν::ι·ιο εστι σκακι

οι:: αοιιοΙε: νωΙαεΙειο τοπια

πιο οιιιΙοαΙόε όπου ; εαιγοαοκι ο

Ιιιοιιο,εατοαοοάσωιοάο. Βικι

ικ,ΙιιιεΙοο,οοε αΙ αΙ8ιιαα.ΙΙ σε (ο

το.Μσἰϋ ΐιτΐιοτ ΩαΙΙΙΙομοιιηΙΙ

οίΙο ου; οι Ια ::ιιΙΙι: Νοτια έ μια·

οσο νοιεε α: Βιιιιτο οπο νεοι οι

. νο £υγάι..

ι: Ι



Α Φ ΤΦ ΧΠ; π?ο γώ. Ροτ Πο: @πιο οπο ΜΗ;

ει ροΙἰ8το. ΟιίΜ,δείιοω πιο ιο

Ώ85,€1ικΜ οπου τοεαιτόο "πιέζω

Μ” πω): ε!ωση Γεν ουσ ίου πο:

;οι:οε, γ ὸοἴιτσκιτἐη ο ου!οτοε

ροΙΤοπ γ ΗοἱτἰαΙ‹κ οΙ€απο. Απο;

Βου πιι12Η05 Με οπο ττοσεἔ Οι!.

ΝοΠοο Με , οπο πατησα Γεω

Γεὶ5 ίιΈε εοπ:πιτΙοε , πο τικὶοὶι·έο

ΜΜΜ ριτσα μπε Με ηιιἰτω· α”

ειι·ππκ,γ ΒοιετΙοε 'ιιυἱτ ίε!ε;ιιο Πι

οεΡυοτςο,:Ϊε°οΒἰὸοε ἴοο Π:Βοτε,ο

πο νεο ο ο Ιιπποπ όο-ρη:ιε. δὶ

ι·ιο ως ο ροι·Ιο ουε ο το Μοτο

τοαι,μόαςο: ΗπΞεο ρΠοε ρυπ

τοε η Η ίετιήόοε ΐοείΐειπο.τ Μ!"

ή γ ε :Πέ ὶἰοτοτἐοο άσε ιοάει ΙειΒοοι

τι: άο το ρωτε.Με!5.θ μι· Βὶοε

πιο ία πατησα το! εοΓα,ρετο-φη.

ε!ιο @που τετηζο ῆ εΙο τοοάἰο!

8ειοκ: ασοεε ειεοωμιίπάο, Μπι

ετορΙωάο σε ε! μπο πιο εεΐο;·

οειεΙοε Πτυ5έπε: σ:οαμΕ·ο.Ροι· εκπέμ

ηποτ ίαΐοι· ραπ τω Βι·αε5σ Ιο.πιπΗ

τα Με ουΠο άεπ,ΐε:Έ άι: εἰ Μέ πο:

ωάω ὁ ΒαΙστόοποοοε:ροπουεο ιό

όο το Βιιετάτπεετετο,οφίιόο Με

οΓΔΜιε γ οιτουὶτοἱεπτοε Νοσοκο

επτε:,αι οικω: «Μ “Πεμωικί -

Μ ; > πω

'.σ . ο.



ΛΩΤΟ · :οι
€:ι1οτ,·ροτουο Ιου ΙοΕπιοε εεΐοτὶ

οιοο: :το Πιο οσο σκοιιήοιπο.,

“πω” οπο! οἴοτ ο Με τζεπιροα.

ΡΔνυιυ.Ωα€α,ἴεῆοτ,ουὶτοιο ρτεί

το (πω οπο νέων: οτικΗ:ι 86ο·

Ϊο ω" Μάιω,γ Γεταε ν1Πο ο εο

-πο:Μο , πο η οοοοο το οποσ.

(Μφΐ. Ο τοποιήοο γο, γ :οσο

ηπα ΐοποποο=ίεΒοτε ροττἰτω:

εδο τὶ.Ροι· ώε·ττο τοπποτ οοΙει πιο"

το πο Μπακ τεσπα: εοιπο ο! ‹ὶε οι

Βοοπι,ρυ:ε :με ιΒἰ εε Με Λοβ:

-|ε: οικάσο του το ρτείειππ : και

°νετιἰὸο ἶετ:ἱ τοπιο οτάοικιΠο ροκ·

 

·0Π111οττο.Μεἰἰὑ.εἴεὶΚο”, νη:

ι|)ίοε εοιπἰ8ο. ΡΙ:. δώστε απ» ο

~εετ ,οιιοτιοιτεἔ Μ!. δοίιοι·, πο.

€_Ρ|8ιΝΟ ογρε ΒιιΙΠαο :ο ε! το·- 1

-ττογωἰεοιο εΙε το Με. 14ΙΦ δἱ ;

ὶογσ::ΜοΙἰΒοι,ΜοΙὶΒεο2 ΡΜ Νο Ϊ

'το ογο,8·ο ΙΙοωετὲονωε: τε2ἑο;Ηἰ- ο

ΜεΙΙΒεα.Μάίύ.δεδοτ. ΡΜ:.

·(1ι.ιἰετι (Η ροτειάε:, γ ω" Βιι!Η- ]

εἑο οι το εσωστο ΡΜι2.8αϊιοι,Ι.α

ετεεἶει «π, οι:: Μὶὸ ρω· ν:: @το

#όεεειμ μια ιποοοι1Ξα·ίοδ. ΡΜ ο

Βιιετιπο Ιιήσ, ουσ ρεπίδ «μια οι: ;

- 0ττΔΐοἴο. Ιων. Ροεο είὶτικπὸο

@σε Φ:[ρεαὐ, @ο βιο! Μωπ. ο

ά Μ Μ. ι

κ



Α ε: Τ Ο ΧΙΙ; τ ; 94

κα!. Νσιιγ του ιικιιιΙσ ειιιακιΙ,

μ” εστι επισι,σ τεΠιοτ σε Με Ιιι

σε τισ Γ: αΙρετε:ριιει σιιε ΙΙΑΠεΙΠ

λική. ει;ιω βΙΙΙΙει ΓιιριεΙΐειιζ Οι!.

3ο" έ «πιο ριιεττ:ι Ιιιισε,γτιι Ρετ·

πειτε: (Άσε νικ νεΙσ :ιιτισε. διεπει

)ει.ιε: Ιειιιστ ι·ερο(ιιι· , γ όσταιιτ

:Πο ασε σπάει ‹Ιε οσοι :Ι όι:ι.

?ιι!ιβ. ΡΙ:ι1επιε , σιιε Βιειι Ισ σε

πεπεΓιει. Οζιε το ριι·εεε Ρατσισ

ιο όε Ι:ινιει:ι :μια τα πιω όειιιΙευ

σειιιι.ι·,ηιιε 0Ι3τ:ι Ιω Μο σε Ιι.ιε πω

ιισε,ῇ ίσετε ΙιεεΙισ 6η εΙΙειἔ Ραπ

Νι γο Γειιτισ το ειδ ρειια,ιιι εσιισ

:ισ Ισ ΒειιιιΙειω Υι πιει·εειιιιιεσισ

σε ΜεΙισεο, γ σε σο ποσο ειιΙ

σε : εσιισεισ ε εεΙεΙΙιτιει , γ ο Με

πιεσε: , ιιιιιΩιιιπε εστιισ ο Γαίισιι

μει·ο γε σιε ροτει:ε σιιε ε: οπο,

τΟΔΟΕ Ια: σε εισόεεΙο.ί)σ!. δ” αν

πιο πιιιόεεισ. Ριπωσια. "Ποιο,

@σε ίιιισ Ισ Ι·ιιιιιιεΠε νιΙΙσ σο Ισ

ετεειι:ι , τω: Ιω Με” τι: :οπο

ε: πιάσει-Πάω. Ι·"σμ αι.ιειι σγ

εισ Ισ (μια: :σει εεμιεΙΙι σοι Μάιο"

Ιιε μπασο , 90η: "Με" ; τσι·ιιη

(Με τεσιοτἔδ:πυ.Τετιισι Ιείιτι·,

Ο ειιιι2ροι· ειει·το από:: εΙ ιιιιιιπισ=

ιισιισε Ισ και". ταση, ΙιεΙΙσόσ

ασια;



Α ί: Τ Ο 'Π. .

Ι
π

@Μπα Ιοε εεωετοΙοε ; ιΙΙΙ 4:ΙΙιΙΙΙΙ

πω: εΙΡετατιτΙοτε πι” :ερπθ.:Ιω

όσων πυεΙΙκιε ποπ: του), οι πιω

πο.ΟΔΙΙ ΑυοΙΜΙοπτΙ:Ιο @Μ

τετο2Σουψ.00τοπΙτ , ΙεΒοτἶὸοΙ

πΙΙΙουαε Ιου Ιοε τποςομ Μια.: ση

αΠεπτἔ,πΙειιπ @πώ ροκ Βία Ισ

ΡΙοε,τττΙι·ειπΙο ο τοὸεπ ροττοε,ρι

το επ ΠοτΙεκκΙο ροόΞτ Μαι· με

το” Μάσι· Μάο Ιο :με Με Βια

ε” :πε ηιιεΙειταη; μπε ΡεπτΜ

ηο,ευσ2μ.ιε ροτεεΙα φ1ε πιο το ία

'Με ΙπεΙΙΙα σφι Φ: ΙπΙέπε ἔσω: Με

ίε ΙποΙΒό εμπιικΙο νΙὁ ο Ιοε :Η Ια

ΜεΙπε,εοπιο ΙοΙοο εμπιπΙο ΜΙ

κε ροΙιιο :Ιε 8οπε‹Ιο ., ρεπίσοεΙζ

ρω:: ομ1Ι;στίεΙοε, ΜΙΒ φα: ΜΙΟ

(με ετω ωικΙιοε.ΟιΙ. Νοτε ΜΙ

πιιιΙΙΙω,ιμιο μ· οκ:ιτόε εΙε Πι ιπΙΙΙ·Ι

:ΙΙΙ Μ· οΙ”οιΙο, γ ασπρα: πιο ίυεΙΙΙ

ρω· :τή , ΙηιΙ:Ιο ροπ4υε πο ΡΜ

:Ιω Ιω Με; νωΙι·-εοπιτε Π: νίοΙ

:με επιτικ1ι1ς ωιιο.Ια ο! ρεΙο Ια αν

ΡοΙ-ει, Ια οοτμμαΙ πο ιΙεΙροΙεκ Ρ0Ι

 

° :ιατη·γο εΙΙ:Ιε ει ττ1Ποϋ0τ:ι ΜεΙΙΙ

βεει Ισ εμε ει: νοΙοττοε ογ,γ :Ιω

νίεΒιιωε :πιώ ΜΒ είροΙΙΙαε ΦΠ

- νιιοΙΙτα ογιιιΙο γ Βιιατόε: ΗΜ,

ε:: ΜΜΜ το ι·;;ο σὲ ίσγμοε8ζ Ι

_ βια

τ‹.>



Α Ε: Ϊ Ο ?ΠΕ τι :ισ

Πο: μοι· Γωϊι:ισ,ή γο ο: ΒιιΙιιισο

Μέ αν” είιρΙισωπειιω νιωθει:

ισιςιο. Υό εστι Πω ει ιερά".

Μυ·ω.Αόοσσε ι·ι·ι:ι·ι·ισε8επιριο

ισἱΗ κι σωσει ει ειστιιιιι·., ο ι Ια τοπ

ισα ει σΙιτιοτιμι Πει». νε μι άδ

ιε σιιιβετε:, ι:ιιιε ειστε:: εμε πιτ

ιιιει εΠε σωστο γο Η Βοιω- -

Με σώστε: τσι ρεπτε σε Ισ Με

πι,σι:ισσε νικ: μια νέει:ι _ πιο Ισ

φωτο ει” Μέσο στ» ειπε Βιστιηι1ε

ΜΒΜ:: ι·ιιιι·κιεσ εστι σπα οσε α·

ειιιγιι.Ρω:·ω.Βἰεπ σιω,οωιω

ὸσΙσ σιωι,ικιωσε ι·:ιιιι·αιΜ:ση Η
στι σ(ἶ`σ [ο ροσε,ε!Δραστεωσειιι έι:

Μι σκοπο σο: Η: Ρείο,σ ίσΕπε ὲἱ

οπο: τισ η ειιιιΠεό.δσω. (Ϊε, σε,

©ιιι!ει,σιιι:σιιετωε ασε ΗΜ νοτι

τειιιιιιι. Τα, κι: , Γείιστι Πε!ι:Ηίιια

αστο πω. Οσίεά'. @ιἱεσ ΙΙιιττιειΞ

6'εωρα·ο.ΑΒι·ε @ο (οτι :σε @σει

(ΣείςβιΝο ιειιέσ γο Μισε ἡ οτι

σι:ιιιι και Μπι. Σεσπ.-Αστεσσε :ι

Ραι·ωεπισ γ ο δωιιρισιιιο , σιισ

σο: "Μπα ικεῖ ε Μαιου" ιδ

τιεσ.ΟαΙ€β. Ο Μεσα τι:ιιιιεΠοε,

ειιτι·σό,ετιιπό , εσπισ "Με ει τα!

Μ” ,· σιισ γε επιεσςι:Η σο:: α

ΒΦιε-Ιι;ὲΙισἔ ειπε οι Με μιΠικισέ

- αφι



Α(:ΤΟ ΧΠ.

ὁεἴρἰἀἱοἴο Με εΐρετου9.π κ:ΐο Οιξίβ

το,ο νωε τοόΔνΜ σου εΠει, ο εο

πιο εμιοάοέ.ΐοιπ.€οινο πκάτάΙί

Ι$οτ ηο!6ττοε πο Μετα με Βεβαι

Μετσι Πι :Παπ ΒιιΓε ἰ:!ο ροΐεό: με

τι Ήαπηνε,ζ Π οΠιοπείε ρυΔΜ

Ιε Ισ εμ:: ἀε :ΑΠ ω” ομιεε!ο οΒΠ

Βεὸο,οο Γεώ Η: Βειὶειπὁε !πΠιιι

τω ευσιρΙιτ Η ό:ιπόα; Η νοτόπ!

εεε Ισ εμ: «Μππ,εμπ Ισ "Δε χ Ρετ

(απο ε: ππ:«εβψοε γ ὰ: πω; ν; 5ο:

(μια :Με εοἴει πὶο;ιιπε.Ο:ἰ, Μία.

οριο επ πιατα αίτσΜ:0 σε ΑΜΒ νι[·

τσἔευοπτετνεἱο ρω· ΟΚ”. Σααρ.

Μπα εμε τ:πη:,εμιε ροι· πι1νκ!ι

Η ασεπ πιο Μπα ΕΠ ε! ευεκρο

ε;» τοηπιτ!ο α-ραηΠιι·. Οι!. Βερο

Βι ροκ Ώἰοε,γ όπιιεΙο. Ραπ (ζ Με Ν

Ιετῇρ Ιο ρἑὸεε,ίεΒιιο κιτάπια ΑΒ ]

τετιιάοεῖ εοπΓοάο: όε! εποῇο φπα :

συεαιοε ευΜο,ΜτΙοε οπήοτ επσ

Ρατε3εττ10" Μή' εωἐ ώ: :Ιπποτ

Ψτ,εμπὶς:ἱ πο: εσποίω·Ξε ΜΒΜ: !

Πτετοώοπ αμκ: ττ.εεωοε, (μιαω

το το: εΠεο εμε απο εμιεττπ γ: το

ροἐ ει ΠοΙΒΒτ© ό! ρειηωιίὶεΙἶε.Μὶ

8ἔοω τω αστε ΜΜΜ· ση φύσει

Ψετιἔοτ ω", μια «πο μπώ κι

 

| Ιοεςιιε ω: 1καιιιίω·ω ω: Η:

πιιώιο ;

Ι ° `
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2 Α(?ΤΟ·ΧΠ. ητ$

π:ΗοΒιιέτ.Ο:|9$ [.επάτε 211€

πο: δαο°π·ιο ε!ρειοπο επ νὰ::

: Ξετα_ετεο (μια Βω·Με, όὐωε‹

εστι 5εωρτηπἰσ τη σου· π" νί

,ξ| ο: Μ ριίἶωὸοἔδεσπ ΡοτΠξο:

ι ίεεῖτ νεπ8ο όοἴοῆ›ετ.πὸυ›,ωπ›ῇ

ω; εοπτἱ›ἑο>ρ·›ι·ὸᾶωΔ; εε :πο τδ

:στ Ια Πρ” τοόοοηεήυ , γ ποΓ

απ· οττο ίΩσ.==ΒΙσπτε , :ση ΙοεΒδ

τ; ,Ι.πωειε ΠΙΩ νιωθω ρο.ἰει· τω;

ιο,εοκι Με ῆ απο ρυ°σὸσπ.”Γτεἱ

ρ ?ΜΜΜ τσἀκ Με ει·ωιέάαΐρο-6

ημόιε,εΙ ΕποςιωΙ θα στο, Η: ο(··_ .

Με» Ε0Π“τθ εστι, Η εακςι:ιετε Π· 6

σΙΜάο επ Μ :ορΠωςυε πιο πω*

μ: οσο ί] ΗΜ· υειίΐο εοπζ σύ πως

μπώ: σπικΗ4·τ α” Ηινα,ῆ @οφ

:Η εοτιαττώρ (Με ἰι· ε·Ρω :να ΜεΜακ: ο νετίαροτ ο! Ιπππο, ροεε-_

:όρωι·Ιο :Με πυο·ι:ο,υο υ·.εάθ "ύ

π1ετευοὸι αυτην:: εογ€ι ππιππτο.

Π':!.ΡΜεΙο Ηήο ο τα οππο,ρυφε αυξ

Π: ἴετιιἑσίο Π: 8ο-ίὶὁ ν ςμοΙοτὁ,

μια Γεβ€8 ῆ ε; ρει·ωω.› @ Ιω:ἐ‹ω

ξο τἱρἱἐτελιῇ τυο ε; άσε Ιω @«Ππιλέ

ω; εοιππωςο, νΕπιΓαι εμαθα τα

ωδτέΒο:οί έ: Μη Β·ωεο το ά;ηξ

Ρετ; οριο ν μια πισε..5'εω. ΡΒ;

Με τδωδ ?ΜΜΜ Ρετε!ιώ; πι: '
ι , _ Ν ι. "



` · ' λ (ϊ Τ θ ΣΗ. Ι

~ ΙΙ:γο:,:: αΙΤο ευειπο @Η ›ιω·ιωΙεΙε

Ιω Γι: ΙκιιΙσπόα. @πιο φΙεταζ

Ια Ιω πιο Ιο·ιροτωο επ ρεάΜε

απ: ιΙσ Ιο εμε:: ι:Ι εΙο· ιι ει·αεΙο ΙΙΙ

2::,ρικε ε: ΙΙΙιτιο; πο όΙΒΜ Ρο:

ωΙ,ςικ άποεΙοπκ: νη ραΙππο ρίεΙο

ςυστέο.ΠΙοτιο: Με εΙδ τποπεόπ

εΙΙοποε εΙεΓρικε Ισ επΙειπι. Α Με

“Με αφήσω:: πιο πω; α" κι

:Ι οὶ‹Ιο::ετο Ιε εοΙΙιτΙο εΠε ικΙέσ

εἱο,εὅτἔτετποποε εοπ Ισ τει:ιου:ι·

ΒΙε,πο Ισ ρε:τεΙπποε τοὸο 'ως

π ηικτει· πιο: εΙο Ια "που, εμε ςιήδ

:Μάιο οϋαπε, Ιοοεο ΓοιεΙε αρκ

τπ.Ο:!.0τκΙοίο ο: εΙ Πωσ , 'Μ'

:τή νοῇεπ,εμιε Π ΓοΙπο τοπ1ετ Μ;

τωρα εΙΙΧωι ηικ ε11Ιοφο8 πωσ:εατεειιΙο εΙοτιπΙΙ:πΙο: ΜΗ; :ο τα

ίεΓο $εωρτοπΙοέ ςυε τΞει·ιε απο `

Ιάποἐ το ἔεΙοτὰοιπ απ: :ΙΙΙ Με·

;Ιοϋι:ιι ΙοΙὁπΙε εστι ωΙε Μετα· ;

:Με ἔ Ιογ ?ο οϋΙΙΒω:Ια ει Ι-οΙιΙστνιεοΗτεεετωοε,τ:οωΡΙΙι· νιΙεΙΙαι: Ι

]ίαΙτέ:? ο σΙΙιεΙω «ιμιε αν.: πτωση ΙΙ Ι

Μ: το Με Ιω) σε Με [5εΙεΙ:στΙΙ·Ιή `

ξε'ςΙΙΧε εΙ οπτΩ «Με νΙπΙοτκΙο Ρο! Ι

ΙπωΙΙο,ι!ιιε εμπιτπο χο τεπΙο στα

τησ , ! ρω: ει: φωιπο'ρυιΙΙεπσ Ι

€90 Με μα; ία!;τςιιε ]επτΜ:10 Ι

@ΙΜ

 



λ ΟΤ Θ ΧΠ. ποπ

ΙΙΙτει:ΙΙΙ Κ): :με ΙἶΌΙοε το όΙ:ίΙο

«Μπι ωετΙ:Ιετο:Ιπ :σο το απο.,

μ; πιο οετ:Ι::τΙοε ιπ:ΙΙΙ,ρυ:ε με θ.

ω: 5εωρτοοΙο :με :Πω οΙ`ιεεὶ

Μεοτοε, :Πεκ ρεΙοοτεε :Με οικω

πιο: πο οοΙΙΒοο , σο Μ» :Ιε Τα·

π:: οικιοιτο τεΙιιιε,Ποο πιο: οπο

.·:ιΙ:Ι:Ια. Πἰωο εΠο:ο το :οτικδ

δειορτοοΙο, νεα”, :μια 8Βοζ Ε”,

νω,εωωω Ιο :μπε οι ριιο:Ι:ε

μπω· , ωοΒο ΙΙΙΙο οι: ου:έ·τω :ὁ

πο: ΡΘΙοτ,οοε ί:: πο: οιιΙετε ΜΙ:

:Με αΙΜο αλ:: ::οοΙο: οι ο :θα Ιο:ο

Δ: ΕΙΙ:Ιο , εοσ›ο Μ:: ο: τι: :Μα

Ια ::α:Ι:ΜΙΙι οι:: του:: :Με οσο

Ι: ΜΙΒ: Πε :οο.εΙΙ:,γ πο Ι: οι::

!; ε:οι·οοτ :Ιο Ισ ροίο, οι:: :ο τοέ

:Μαθε οο::Ικ :Πει :ΙΙ γο οι1επτοέ

!οττοΙοο Μάιο :Ισ :Ματ , πο μα·

ΙΙΙ νοΙοι· :Ια Ια :πιάσω :με οο Με

π1ικΙιο ; μνο @οτ (ο :ΜΙ @Μο

:Ι:ΙΙωγ :Ιο ού :ΜΗ :Ιὶ:Ιπι .Βοτπ1

Μο πιο: ::οοο::Ιοοε, γ ΓαπΙΙΙΙατετ

απο: το :ιοσεΙΙο ΓαιοοεουΙ,τεω0

πο Ισ η·οοΙΙ0118:Ι0, :ΙΙιΙ:τκΙο: Π

Με νΙΙ'Ιο οιιι·Ιποτε, δ::.ΑΙΕΙ , :μια

ΙΙΙΙοεροτ2 :μέσο ΙΙιοΙ:ιτ :σο εο

ΜτοΒοσ : Η Με:: νικίΙτο στο:: ο

Π: πιο :ΜΙ › “Με ΦΙΣ" (Με ."

ο ποιο.



. Α Ο Τ Ο ΠΙ: Ι

ΙΙΙΙο,οικ ο: το ιιιοοιι άι: οιοι:οδόΙ

:ιο το μοι γο μια, οι Ια ουιειο:Ι

ΙΙτι.ιπιοε ιοὸοκ,οιιεει τοάοε :Ισά

ίεευιι νιστε οσο Ιο αποτο" , ουσ

Ε πιο Ιω ό:κΙο Νεο: όοενειιι.π Μ

Ρυι:Πο ροκ :Ι πιΙ Μο: ΙΙΙ ωοἴειο,Ι

πι” Ιιοι·Ι·ιοιΙοοτι Η πιο Μ οποσ

πόσιμο ο νοΪοττοε: πιο: ποιο

:Μακ Με Β:ΙΙΙιτΙο ι μπει απο έ:

ΡςοΙΙιτ ω» ουσ τοεΙο πιο σ:ιιι·Πε

«Ιω-Ιω πιο πιο Μπιτ :μια πιο ΙΙΙ

Με εΙαιιμόο ΙιοΙεπιιόο: εΙο Ισ

οιιΑΙ Πισω Μισο ποίΗεο Γι: πιο

ο" (Η ΡεΙΝιιοτιο, ω” η: Ιω »Ι

πιο,οΙΙο Μωβ χο, ο νοΙο1τοεΙ0

ο: όσοι “Ηττα , ΗΜ τε·τιεο ,ο

' Ροκ αθώο γ τωοήο,νοΓοκιω μι:

τοεπισιοτι 7 ὸοΙοιϊ0,ροο5 Ιω :κι

απο νοίουο: ΙΜ Μια ι,ς;ιιοΙ μ·

|ιιτόοο :Η ΙΙοΙΒωουο γο όε-ρε

ιιεηροιο αυτι-εαπ τοόο Ιοοιω,Ιιε

κΜ:Ιιο,ιιο σε ὸοΙρΙὸιιἑε (Ιι ΙΜ “οι

πιο ρωπο)όσ Ιωάοι μπώ: τι!

ς” οι: Στασα ,ουσ σε «Η ΙΙΙωΙος

:Μπιτ οι: Ιοὲ κιπιιεοοοε ρεπεεηιι

Επι: καιω ΙΙΙ νοΙιι.τικιό, :μια χο

-ςιΙΙΙιτο «πιο :οι ρ€τοιοπωπτοόοβ

:ο όε οοεοεοιοηροτουο!ιοΙΕ«[

τ=ιι ουσ: ΙΙιιιιιαΠε γι;» @κι ΙΜ μη» ι

- ιιαΙιο



Μ: το ΧΙΙ.' τ42

Ιε::Ι·ιο ιΙεΠοε ροίΙοε οιιε οττηγ ΙΙ

πο σε ε·οοτειππεάει, ιΙε ΜΜΜ)

!!εΐιο Ιπιτεὶ›.δπητ·. Νο εε :θα Ια

πω!!! νει γι: Με (Μο φωτ

ο επ Ιω ν!εΙοε πεγο:ι ε!!ε ποσο

Ιε εοςΙΙ:ΙΙ: . οοαο‹:!ο ροϋτε,Ϊτειο

:ο,ηοοοεΙο τιι.ο,οιΙοτΙεοτε.ΔΙ:!,ζ

!‹!οοἰτὶευω!ω› ετε‹ε Ια εοι!κΙα ,,

Μ! ροοι·ειο εσόιαΙππΙο; γ ο!η8ι.ι·

σε! εοΙο Ιππεροϋτε ει! ωστ!εο.το

ΙΙο0 ο τηι.ν:22. Ο Πω, γ τοπιο

Επι:ε Ια οεεε!Ε!ιΙα.Ι του Ιο α!αιιο:

:Ιππ!α, ουκ!! Ια ειχε! ο Με »πμ

ω!! ,οι1ε πω !!ειιείΙε χο τοΙΙο

ε! ρτοοεε!πο Η οοιΙἱε!!`ε ε!είΙε επε

2οειο,ρεοίοοοο εμε Μ!!! ροεο;

απο ουκ: Ιο νε ετεε!ε!ο πιο φω

τε ε!" Μ!! ροκ ειιαιρΙΙτ ε! τα

Με: εΙε!ο: οΙοο:,οιιε ωω,Δε

!0 ροεο, ροσο,κΙε Ισ οπιε!ιο , οι -

Φ%Ρσκωιπ.Πετε Ισ «με ρτοιοε

τιο,ο ιοαιεωοε!ε!ο τοΙΙο : ΙΜΟ

ΜΜΜ: γο ουίσκι "ο εΙΙει νΙεΙα

Β το τω: ετεγει·μ. (Με/λ 5Ι ηπα»

τΙοο-εποΙο Μό: «Με γς;[οη·οε,

ο εοο_νοε!Ιτο οποσ , ο "ω",

πο Ιο φαω!! ει! ωΙΈ εμ:: Με!!

Η οε ι!οοο!ε οπο: ε!!ο,!›!εο Ισ

ΙΙ ΜΜΜ» ι!ε εμε ρΙε ι:οιοοεο!ε,



ι ιι ε: τ σ Μι. Ι 3

 

πιο :ἱει·ω εισΙππιπ ΩΪεΙιὶπὅ. σα: α;

πιειι πιο Ισ σι.ισ απ· ρεσιι_,3ιιι παπι

μη· Ιιι επιιι:Ιι:ι εσόιειιι σα: Ισ :ιι-Ι

ΜΜΜ» ειιΒιισσ εμε σε Με Η

πωσ ω ει νιιοΙΙι·ι νιτΙ:ι επεσα ΙΙ

ιτειιιτιιιρε εστι ΕΙιεισ,γ Αισιι!π,Βιι

σιιετσισε ΜΜΜ· σττει,πιοσειΠιις

“Με ιιπιεπιπειε σε έιειετσ;ροπιεί-Ι

.. . Με εΠσι πειιισι:ει σε Ια ρπι·τιειιλ

μια €έιΙΙιεΙ,σιιε σι.ιιει·ι πω: σε Πι

πιο πεταει· σε πιιιπέ. σα" ω"

σσι·:ισιιε η :Με εσιισειιιιιειιτσ,γ

πιο: "που, γ πιει πιεπει:Μο πω

νιιεΠτιι ροι·τε:γ 6 Ισ ειιπιιρΙιι· Ισ

πιω: [πωπω επι πιω: αει-ο, όιΒαΙσ

Ριιπωεπιο,όιΙσι,άιΙσ,ιισ πιο: επι·

ΡΐπΕΙΤΟ σε :οικω τοπιο πιω ρπί·

ίὁ σιιιιιιάσιιΙιιστω ὸσΙιιι κι πιο·

πω.εωφ. δισ ώεσΙ: σπα Ισια·

μη· αΙιπιαιίε Με σι·ιι€έμ ;πισ :Μο

ρω· Ισ σοι: ριεπιίειε, πιο ειιτπριιιε- Ι

πο: Ι.ιιιπΙιιι τι ιιιιοΠι·πι :Ιεπιιιιιιάιι ,ιΙΙ

:ση εΠΕ ε:ιΙέσ πιο τσιτιπι·ιιε (Η γο

_ ριιππισ)ιιιιιε ΙιοΒι·ισε:σσιπ:ιτε ποπ-ι

πιιεσ σε“ι·ιιισιιεε ι ιι ροπισώνιοΙο

πιο ειιιετιπώιπισεΙα: άσε μια:

μοι· απατά σε σιιιιπιτσ σε (:ιΙΙΙΙο

Με πεεισιιισ , ιισ σιιιι:ι·ιιι φα ίπ

άοΓειιισμι σιιιοι:ι τι! σα. Α Ιοε

απο» ~



.Α Ο Τ θ ΧΠ. η;

οττοε,ο ΐ.ο3 οττο:,εοπ απο! Ιω».

Βοε νΜο.Οο!.φοοο ω; γο δέ.

ρτοπἱο ΞουὶτεΠοιπο άν: Η: ροτε

τἱεΒωΗο :ο Ιοι»Βιιε,πο εφεοΒιικ

πιΕΚΤοοεε , οσε Π”, νἱεμι , φι:ι!_

Πω απο Ι1Πο, πο Ρ1:0τοι18 το

ὸοε:νἑυο ὸεοπ οδώο,εοπτο αιόε

ηιιεΙοΙἱεἱοΙ-ὸοΙ Βιμ: ωυγμωρβ

οκοτε,ο «μισο πο πιο φωτο πιο

Ισ οοίεο,όε ποίωίο απο νὶετιεπ ο

Μ”, επι οὐ Μία πω: τυε8εο: Η

Μουρ πιο! νΑιο$Πΐοε ε: ε! πω

8ο όε "ή εοτειξοο : γ πο ροεο?ε$

τι: εσυ το πα οκιΙτιπε.τικ, οιιο

@Μάο η μια τοόοε , γ ει Μάο;

3ὲυἑὶ:τσωϋἰεο Ιετἐ γο ογόα, απο

εμε: ΜΒΒέικ,εοπτο νοίοττο: πι”

ρογωεΙοε. Παρκ” στι ού αιίΞ

:σοφά ίοιιυω,γ κο Ραπ-οπο πο

οποία οικ-(ογ το εοιπὶυσ ρω· Γε

Η:: Με ία:τετο:,γ ω Μάο ρεπε

άει,ν Ισ: :Πα :με πιο: πεεεὶετδ

ο πή,γ ο Η Δαοκιωπ ὸε ω ο".

ότε,ωοείεί πιο: ιτατευσ ο! ω ουί

ὸ0 Βἰοεοοετἱε. Ραπ. Νο πιο

ΜΜΜ Με πωπω :σο εδω οπο

πιο:Μ,Ποο επποπττε οι: ώ οσο

ΜεοΠά όοικΙο πτήοτ το Ριπόεε

ηποκειτ.ΟσΙ.ΕΜο,Β!Ξείωουωι

' ο ' Με



Α Ο Ϊ Ο Χ”. Ι

Ωστε «ΜΙΒ ωστε . άειεε αἱ :καιω

ρτεΙΙοή ροτ Ιω Ειπα” :Η ω»

μ" κιι.ιεΙΙι ῇυΙΙΙεΙ2 ειπε νη:

Ικεππωάο ε:οσιο πιο Ισα: @Ι

εε εΙΙοἔ εμε εμπτεπ ὸειΙ: ω

:πισω κι ει: σοὶ €2Ιεἔ€ἰ πιο οσ

ῇε ωιιαΙι τεπεΙ‹ νοΙ”οττοι επεσα]

ϋτειιε2.ἔ :δ Με “Μπα £ταὸ:,ω

Με Πεμ ό' Με" ειδοΑ.Α ΙΙΙι,:ΙιΙ

απ1ττεΙοεΙ1οππΙπεε “πιω ν0ΙΟ·

ττο:,σοπ Ισ: ηιιε εΙι*ιεσ εΙΡ#ἐ

ι·ιοΙΙτω νυεΡωι: Με , πο απ·

:τι επι Βια τυεσηΙείιεΙ ε: ΜΒΜ

εσωτεΙΙι πωπω:: ο 1ο: ω0Πο·

ι·εε,γ ιι Με εμε ροερ ριιεόι·π ,ΙΙΙ

Παω ιττοΙαπ πως; ΡΙαπ ω”

Ι ο Ισ: Βιιεγε: ττω8τω γ ΙΙ:ΦΠ

Ισ: Βοιςυε: ΙΜΙΓσόστεε ιι Ιοέ Ρο·

Με: ρετεετΙποι εηιιε:‹ω ι:οΜΜ

ΥοτΙπυρετ11. 5Ι Δηι1εΙΙε απ: .ΙΙΙ

ΜΗ ετι εεμιεΙΙα :εστι πω οι1ΙΙ:ΙΙΙΙ

ο :τή αεΙε!ο Ιεωειε ηι1εάπο Η”

@Η σὶε ποεΙιε θα νεται , ηΙ τΙ0Ι°

πτΙΜι.νοε ο ΙωπιΙοτε ρΙε ρήσε , β.

το μοι· σΒτη3επτε, μοι· °Ιεττε ΜΙ

Ι ΡωεσεωοεείΜΙόΙεπΙάεό, γω

ππο1105 νεόε πιυἔετεε ΙπεϋΙ:Ι5›)Ι ε

ρεάιειΙσω;δω:Ιο τμιεΙ Η Μπι-Ι

! Με Πωμ:Βάς·Ξ φ Ι;; Ροίαι:Ιαο0Ι

< , . -
` ΜΙ;» Ι

” Ι
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ἔκ!" , μου ακου σΙτι·ο. Ι:.Ι

·οεσιιστ πιο σο οσοι Ι:: οι:

ι: ΓοΒιιι..5'ασηι0 Νεο ιιιιηισιιι

πιιιει·τε σε και Ρο: σωστο , οι:

σε ::οοτιιοτιι οσο οι απο μι·- .

!σ Ισ 8:οασοἔίσἰ._Οξε τετοιο

πι· θ «του πιο Πιο: ιο πιο ει.

ποὺ· ι:Ποιι·σ, οσ σο οπο: , πιο

σΒιισ Ισ ναιοσισ,ιισ πιο ΜΒΑ;

ο σε ΙεΓο,ιοσ φωτο: σοι: Μ.

οι μη: Ιω οπο” σε (::ΙΙΙΙιο,)ι

ιεΠι·π..5'σω. Ι)ἑ νο·ι.ει , ο Βιμ

σο" οι ειιιορΙἰιω Ισ σκιφ οι οι

πισω: ειιιορΙιτιι ογ πιο οι..

ἰἰσ.Μστε μοι· Πιο: :Ι οΓρισι.'

απο Ριιιιιειισ,τἔΙο, οο Ια κοπο _

Το σεΐιιαι·ιισσ.θ:!.ΙιιΠιεο, μια

ο δώστε: ναιιιισι,σοε :οι πιο·

ιο «οι :οι “Γι οσοι ι·ιιδιοιι:.

επιβκι1βο0$ρσέέραΝ σσιϊο

αεΙιιιοι·ι,σ γο το Ιισιιὲ ο :Η ω

οποσ 66 ειι=ιοι.Οε!.Αγ ή Με Μ.

ιιιισιτσ:ηι,ιιγ εσιιΐοοισο.Ροπωσ ο

)ιΙο,σεΙυ,ιι:οοιιΙα μια: εοιιισϊς:ιβ

:ο οσε Ιεοτιτιο , ιοιιοι·ιι,ιιιοι:ι·ω

Π: Ισ: εοοοιι8οι Με οιοοοιβ':Η

ΠοιιίαΙιιοο.ΕΜ·. Ο ει·ιιιιΙοε απο ·

ιιιι8οι,οιι πιο ροσιιτ σε νομο

ΐι [πιο αιιιΙοο ιιιιιιΠοι ΜειοοεΞ
ι σ οιιιειοι



Α Ο Τ Ο Χ ΠΙ; 1

:

ΨΒΕ|Ρεϊ2αάο_θαΒ70 έ:

@οφφω.Τοαπα]σ |ιΔσαςο η Δ”

σωστο σε Μ :ΙΝΦΟ :γ :τή Μ

τοόο..ΐαπΡ.Ηυγε, Βιιγε,Ρεττικ

πο,ηικ €στ8τι τπικὶπι εμπε.θυ

τε,Βικι·το,ςικ νἰετιι: :!,ώΒιιω:

Ρωπκ. Αγ ρεσεε!οτ ά: π:ης

απο η· ρω «Μ» εποε ν:ιωοε,εμ.ιε ε

τἱ τοπιώε κι ρω·:τω. Συσκ19.δο

πιω ά:Πειε “πασοκ ,πο πιω.

εποε επι ροόε·.τ ὸε`ῇιιίὶιεὶι.Ρσπ

δει[τω:!ιιο τι·:ιίὶὶ ωχ. _

Δι·Βιιππουτο ὲεΙΤτειειιο Με

ω”, @Η Μ&|σπάο :ΜΒ

ωξ/)ρ,άεπα; α =υπροσο @η ΑΒ

Μακάο ο Ταψαπ,! 4 Μ” Μ»

 

Μέι· Πα!φο.Ρσηβ Τπἐχῖι»σἴ#

Ραα›·ω:υέ στι: Συβι Πο0·ΑπόφΜ

8”Μάο είε Τ:·ξ/Μπ δυβ): , Μ»

1αΙ:Μ ωιεστ8ο(αε δεωΡπσπἰσ,%

Ρα:·υπσκο, ν” α άσκέσ· Μ: ΜΡ

α” π Οκω?σ_Μ 9αα!/2ιθέσπάσίλ

νσΜικέ Με: μα» Μπππ:ιαΜ

, ο

ί ΠαΙ]ζΞ

: ι



γ Μ:τόκι1π ίΔ τη

ο·.ιγου, α·ωσ.π. ~εωσ.7γ·

4 Οοϋι`οΜ ὰοτωἰεἱ0 ὅ

6_ κά. ρἱΠοι· έ!είύικέε
Φ: ο@Η «ΜακάοΗ ώ

το , ό:Γρωπ θα ηυο!

ιἱϋεεϊἰεο ιΜοοαΜ6πτο.(ΒΜπώ

›`δί`ο Μ: ὶ€πἰᾶοὲθ ίοΒἱ686 γ ΉΗΪ

πω!) ΜΜοόωΏ σύ αΙ68;5Ξι :σ

[ο όελ1% ΕΓϊόεδα]0·2:ϋτρο τςΐ,ξτΪΪ

Εά:5έΠο δόέβζϊ·β]γ ἐΙοτὶει γ`βΐζΊ

:ΔΕ δεῖΜΜο:ίγΑα Με τύ:ΙκιπΉ `

Πο Πω: Ισ γ15ογ Μ οπο ίωι:ιι.'

ΜΗ' δ εωω6: τωμω16: Δε

πιΞε ογοε,ρ_σε: τ:5ωΝ: :δ οι (φαξ

Ρο γ ρέιΤοϊαέγγ ΒὸΙΒιαἔ`ε`ϋΗ Η 6Γ-0

ρἱτἱω , γ ΐειι:Η6 Έϋ)ρ:«ΠΞιόμιο.

ε!ια'Μογ ααα: ά:με Τα ΜΒο-Ξ

2ο απτο:: ρεπίΞῖ$τἰοἱττὸ,γ4εῇΨωιι

εΠτηνεἴαἱ-ἱπυρἰἐυ Ή ἴιιεῦῷ,τστπα

:ι τπἰ εΠοε :Με ε: ·5ὲ:ι€εἱὁ0 0011 Μ”

όγείτουΕοικξα εμε Η:ηϋ Φ: Μ τοπ-γ

γα· ΒΗΜΑ ςμ3ε_γα ρΜΤεο.ΟΨεΐη ν ~

το γ πωσ: ωιοΜοΙἰΒ€ε,ηιιε ρἱεΉ

Π: Μπακ άσετατεε , ο εΠσὶε όεϊ

Ρἰεϊτ5ἔίἱ/ρἰἑΓ:ε€τΜῇὶ,6 επι δίΕοζ .

Η “Με Ιοιππτοόο,·ομο!Μό; Ή)!

ιΗςΙ·ιοΓο γ Μεπιπόαιπο Βα!Ηϊνώ

π - ` _ Ν @εεε

.



Ή : Α(ΙΤΟ ΧΠΪ. _

°`ΙΙ Μπάσο:: οπο πιο π:: Με: πιο;

#' Επι Ιο πιοΙΙιπΙο.$οίιοΙο,ο πιοέ:οιο

βιπιππιίοι:Ιο ,ο ρ:ΙἙὸ επι νοπό:ιεΙΙ

πιι.ιο:πιπι οΙΙιιπποίοΙο , πιο επιικΙο:

ππιοπιεοοιρώποιι,πΙο: "πιο , δ ο

Ι!ο:όπιοπι πιο πιοΙ:ὁ :τι ιποπ:Ι:ιιΙ,

ΑεποοπΙοΙιο, ποσο πΙοποο·Ιιο. @πιο

-το πιιαπιοιπΙο: ΙΙεπιπιπ· πιο” Μαι

ωοοππῆππιιω· ππιἱ Βοκο. ΤπιΙΙ:πιἰοοΙ

:1τιοςσ5 Ρ ΤπΙΙΙοπιΙοο Ιοιιοπιτιτο οι:

μΙ1Τα·φ δοΐιοπ,Ιουπιποποο οποιο

]:.ι|. ()οπποΙΙοπιιιι πι δοπιιοποπιι0ι

:ι Ι)πιππιοιιο.2”χ.π['ίο κι; Ιοίιοπι

δ'ιιιΙΜο. . ·

.Μο ·

Μ

Βιιοπωφάψαπ]α μια

ο... _ :έκ/είε πο”,

·· ' Ρα:: :ο οπο: :ιι/Μοτο
.ι

ή” _ 4επιέι·πόμ Μ

Ζ:»ιμπου2Ι:ΜνιΙ ΙππιιΜΙ::

_: ο ιππο!ευω,_ :. :

ἐκ::: κι: 2ιω&οβ Ριπέπειιέσ -

. _ Μ:|ιβω.ω:.ι : ω

'_ ΤΙ;ξ[Βοίιοπ, πιο :ιμιι:ιοοπι πιο;

ε” ποπ οιΙα.Π8Ι.Ρυβ :οπο το οδο

`

Ί

:Ι

ινο:ιπσπιιι: γ Μ2π”:ΦΙιοπο ο:. ΤΜ: ώ

` χ Γξοπ'οπ·οιιο,ΙιποπιπΙο οπιι.6'οΙ.Ρυο:

`ο€>ιο:Ι=ε ι εοππιπ,ιψιιο= άσπ

ιψιππ3Ιιεπιπι οιιοπιιΙοοΙιοπο 6ο πο;

ΜοΉΜ-Σ9:19ι:πο Βιι==:πιπ .:

Ι' Ι 9, .ο ο Α8

. . .ο

 



ώ Α ΕΣΤΩ ΧΙΙΪ.Ϊ μ”

επεσε. 5·.πηρτοοΙο , γ ΡΙππεπο

οοεοεσ οείεεΙ:εεεεΙοε επι ΙΙΙ ρΙο

9: εσπισ ρυσΙΙεο: τΜΙΙπεεΙιστε:

ω» ρι·εεσσε:,σοε ωεοΙθεΠεο Πι

εΙεΙΙιο.ΟΛ!.() νοΙΙΙΙωε Πω, οσε

εε εΠο @σε ω:: εΙΙτεε έ οι: Γε Η τε

Θεα εεοσεεΙεωοε γ ττΙΙΙε :πωπω

9ΙΙΙεΙοε Πε?3°[Υ0 Ισ: νΙ.ΟΜ.(Ξε

το,οήτο ἡ εΙΙιεε ,οσε ΗΜ οσεΙπε

Μο εΠοοο~εοπωφο. $ο/. Ροε:

πωάτοσιιι·οο ο ο›στπ. Ω'ΙιΖ.ί) ΜΒ

ΙεοΙεε ετύω.Ιο:,σ πϋε οτακιόεε Με.

υΙοστεε9 6 πιο ΙἰεΙεε Γεετε_τε'τὶσε,

ε· εσΜε;ετσε, ρι›εοε Ισ «Η εοΓε

ο νετσω ε ο επιεσΒοεοσβοΙΙΙΙσ.

ιΙεεΒοητοόσ οιιεόεε ρεεε τσοκ το

Μόε.1Σιε @ΙΙΙ Δε ο, πιοειτοε το!

ε Με σε £τΙεόσεἔ οπο: ρω Πιο:

δοΙἱε,σοε (σε Ισ «τοπίο, σιτε όειΙε

«ο επεσε : ΔοικΙεΙοε ωστωοοΙ

(μπε ῇιιίΙΙεὶε Ισ ΙΜοέδώδεί:στ,Ιε

(«Με σε Ιο :ωστε ρυΙοΙὶταυε ε!

"ΜΙ νεκοοεσ ενσιεε , απο;"

(Ιθ;ΜεΙσόε Ισ ΙοίΙΙεΙα σιτε σπασει:

Ιω νΙσΙεοΕ0$ ωστε άστα. Οι!. Δ

ηιιΙεσ απτετοο τοπ ρτεΙὶοἔ εεε

@Με Ιετ εΙΙοἔοο Με φωτο Μο

το; @σε σε πιο Με οείοΙώεισο, εσ

τω ο ΙΙΙιτοιιισεΙ πωεττο? δεί:· ο ο ο 3 ενος».



' πιο;» σε εοοΙΒιιιιιτ ιιιι·ετιτοεοςι

τ· = οι:το στιιτ:· ι .

διι·ΐιστ,ιδιε ποιτεστηιισ ο ΙΙειιιιιιἔ

ιιεΟσΙεΙΙΙοΔ.Οοἰ.(ὶ_σ οκ σιντι! μ”

` δ'υ[ΒΙΙσοιισ «οι εε.€ω!. Μια ο οί Ι

ἴο σε ιιετσ:ισ,ιτπιτ:ιοισ οι ο Μ, ι ο Ι

το ρετσοοο,σιιε οι” ιουΙ η σο:: "

τιποτε Με” ρεοΙ:ιτίι ωοιι. Ι

ΜΗ σε Ισ σιιεΙιιΙΙ:ισιιεε Ισ οιικι··τιι.Ξε[ΕΙΙιι ιτιιιιοο σε, σε πιει ο Ι

τι·ειοτει εΙΙσε:ισιιε Ισ ο ΙΙ:Βιισιι, · Ι

τποσισα σο(ιι εσοι,ΙΙστεοσιιιει ιτ- Ι

- οσοι ει·ι:ισε,·Οο|.0 ωιωε πιο

ςσε,:οιοο Νοέ νιετοιότερ ΜΙΜ

τοτττωφο4ωστ, σιιο ο Ιοε για

Με οιιεΙ:τιιτ:ιε-εΙ εστιιςοιι σ:: σο

Ιστ.ΕΙ ιοοΙΙε:ιιειοειτοσσε Ιοε Ιο

ίσε σε Ισ :ασοεε σεξιιστ ω" οιο

8ιιοΙΕ·οοσσ μ:Ι σιτο οιιι·:σειισοε

ιιοειδιιισε Ισε Ιιτεισοε,ιι Ισ στο πιο·

ἔιιΙΙεσιι,ισσσεΙΙοτισε σα ΙιιοΒιο

σοι: Πι·Ιτιιτοο σε ντιπ νεοιειοει5 ι

οπο· ιιΙοιε ροτ Ιιιιγτ σε! :ΙΒιι:ιιιΙ:

μαι ειδ οτιισττοε Με εοΗ.ιιτοο

Με ασοεε” , οσε απο σιτε χει πιο

Ποτιι:τσο οισει.Οιι|. Ριι:ε το οι€Π

Πεοτσ το Ιιοοτει,ρΙιιΒιιιετιι εΙ)ι0ι

οσο οι" γο ι:ΙΙσε, τ· ρει·σιττει ο ι

το” οο Ισ Μοτο, γ :ιο οι όρο·

ο

ι

  

|

Φ) ΡιοιισΠισ,σ εε Ισ σ απο οσο ει·

-- ι το
ο



κατ· ο ΜΗ» _ Με:

τι: :Μο άοΓαΠνεόσ Βεπτο.. Ο πώ

ω·Φω τιδΒτε :α διεπει απτο ΑΜΠ:

ει! βιΒ!ενο άε Βοαι_ου Βοεπἔ (Χιού

Γοετετω,πιἐ5 ίεςνοτο;,ςι:Ξ [ΜΒΜ

στοε ειιιάατώε ρω· 1ουρωμε γ πω·

εειάοσΕΟζε ίξτέ ιἰἰ11Νἔ ω6.ω ΝΒ

ῆ Γ;!Βο ωιὶ,ο Ιοε ωιιεποε πο ραπ

ιὶο_γα τοππεάωτ τηε εΠέ: ωμή

Ρε τ0€ετα οοϋατώο. Ωω εοπωο

τητπεπεἔὲἱ‹πε ἔσω ή στο κ' @Με

Ροή κι απιτοτοτι_θ δο]. δεί:οι·, εε·

ηιιαΙω Οι ετΞαό.ι όςιι·ι3ο νοιεε Μ»

ηιικ!ο Π: επιιεττ.ε Ι.: ριιωέωιω ο

άμιωέο: Ιο ηιτετἰεο οὶτ,ἀἰ7|ἰἐἀο:

ίἱ Ροή :το :μπώ μπώ :σο εΪὶο$

πια ωά:τω άοοι·οή το Η: (ΜΜμ

ΟΔΙ.Ο (ω ὸε εοοΒοκο , ὁ Μετα

ττὶὶτοὶαεἰοιμγευ έ] "Μο πιά Μιἰἔ

είε; ό: πποπο επ ιϊκιπο,γ Μ οδότε

@φ1επειιοοπ1επειιο.Τοάφ ίἔτδ 7

.Ρι›ὶ›ἔἰεο ηιιεπτο φοιτ ΗΜ, μ :δ ε,

Νοε ΙυιΜ:ιιυ,ηιωστο άεκπ1ΒΒΒδ,

εΜσεΒοσέο ευ ἡ επε!οιή: :το οΐβτὁ

ΜΗ ουτε Βετπο. Ο ρεαπ!οτοε

ό; ωει1ωβο: ικτάεαι· ρω του

ίυὸἑτοΜεἴαίὶτεἔο σύ εφ» εστω:

.το νικ όιώμυμΒόο Β-ρτοβει·«

Μο ε: αυτὶειιο,·ςιιε άε :Μη @το

€ωπάει αιχάο: Γ: Φο. ΜΜΜ

ν 244 . πιο

. Β . .



ΑΒΤΟ ΧΙΠ.

@Με εποεξιο ει!4:ουςοόο , πωπω

τεπεο ογ ρει·όΜιΔο. Κατ60 ε: Ια

Βοπεωφι οι: ε! ρἰ:ΙαΒο.Υο εθι:ωπ

στι ιὶτυΙο άο επετε.. Η πω νω

τυπι ηιιἱίὶετα απο φ1εό.ο: Ιοε ξ

οπόοίοε νὶεπτο: όε π5ἱ μποϋ

:Εοο. Ο ΐοι·τικπ , ηιιεκπρ, γ ρω·

ηιιεκπτω ματια Με Με εοπτϋπέ

·όο,ρυε: ροκ :Με ῆΊἶΒο: πώ μπακ:!ο,γ Μ” εοιπτωτιε ο ω! ροείοΜ,

Η: αόυετΠάαόεε απο ΞΒιια! επι

τυο Η Μη ‹Ιε ΐυΐτἱι· , γ επεΠω Η:

Ρτικωι ο! :οτεεοη τσιἰο,ο Η.κο:

πιο η ωεῇοτ παρε [Με τοοοσει·

πω.: φώτο: όε ν1ι·ευά, ο εείυι:ι·- η

9ο εποε ε! Ι·ιδΒι·ε : μια ρω· Με:

πω! γ άοίιο (με πσ8·νἔεο, πιο ώ..

ποτὲ :Η ευωρΙΙι· ο! ωεπάεάο όΕ '

Δηικ!Η,ροτ φωτ» ωεΙο Γι: Ιω ω:

ΗΜ» Οια: ω” πιο να επι παώ·

εαπ Ια Βατιωε:Β Φ: Η ΒΙοι·Η απο

ι:Γρετο,ςυε ΡετόΜ8 ὸε: ἑυοπὶι· ω; ι

Χ αμκωιιπετοο. ΕΙΙοεω·οπ ἴ0Βτε

:Ιοε γ εείοτςΜο::ροτο , ὁ :ο οπο

τἐεπιρο Μ Ροε” ειιἰεπ. Με Μή:

απο ι·κκιΞε γ @κι , ίεΒιιι·ι ρεπεεεξ

Βιιικι :απο εαπ ι:ΙΙοε: ΜΔ φα π.

ΐιε·ι·οπ ΐοΕοι·ι: ω σωρο ‹Μ ΜΝ.

ΡθῇΜἱίἰ0Π-ΪΗ€ £ω11Μ (ΒΙΟ ΠΩ κε

ΜΠΕ,



(Ϊ Τ Ο, ΧΠΠ. π η;

πο (Το,οπ ροεοπο επιιοποε πάπια

τἰοε οπο μοι· Πι ιπι;οιτοπιοπ , ο

:παπι Γοπ :οπιοτιόοε; οιιιοι·ο πο

2οι:.οόοιοοπτ ο δοθει , γ Τιιίππί

οο,ἰι·ὶπ εοπιππερ οπο τοπ οίροτο

πο οιιιπιπο,ΙΙοπέιτοπ ΜΒΜ , :πιο

ίου οπο: Η; ριιιοάοε.Μοΐιοπο πο·

το οπο νοπορ ‹Ιο ω" Β οποιοι·ο

νοιιι€ειι*οΠοε ιπιιοττοε,ππο ρπιΒο

το επι ιποοοποιο εοπ πιι Ηπειειο

οιιΓοποιει, ο πιο ππειτο Ιοεο , πω·

οποιοι· μια άοιΙο ΓιιπτοΓο οοιογ

το οι: Με επισι·οε, :απο πιω ιι

οιιο,Ι @επ σειριτ:ιπ νι,ιω, μου

οιιιται· ιο ΜΜΜ Τιογοπο, γ Μι:

Βιιι· εοπ Ροποιόροάιι ιπιι€οκ.

.Β.τΒιι πιοπι:ο ιιοΙειτοι··ιοπο :Ωω

Ει3'Μ ΜΜΜ: πω, ιμπςΜιι πιο

Βιι&!.υιάσ :υπ Ι.Μποιο /Μο·σ

π: πυ·άιιιμ ά: Πάφο, εἰ οπο! ία

απο !πι!πι :απο ό: οκτώ·Μ ΑΦΜ

δω παώ: ο σώπιἄι.

Μεἰὶἄ:ι.Επ:πεσὶο.ιῖψἈΤι·έβέι”. Σ

ΟιιΙωσ. ο

λ πιο Γι: :πάει οεμιοποοιιο-δ

@στο οπο όροι·οιποι,ζαπο

ω Ν ; :ιι ι

 



« μ ·ιι·ι:τσσειιιι.

:ιι ο Γοιροειικ (ιι: ια ειιωτι._ [ωςδει*ι‹›ιιι , ειιιι·:ιι:ιιε ιιιιιο ιατρο

όιοιειιτο,γ ςιιο ιιο ιτε :το ω :πωσ

ω” πιω ρτ:Πο.Με!.[.οε Αιιεσ ι

_ ιιτε Μια οτι Πι 8ιωι·ιια, Πι ρειιοιιε

«Με Πει ρειιιζιο, :με Το ιατιιιιιιςα

Υιο απ: ειιι μου, ειπε αιμωειΡω

ιο ιιιιι:ιπει εοιαι,ιιιιέ ειειιι:: Πι αν .

Β ειδ ιε ροι:ιτιαιι ειαιει:ει : ςιΔιειι '
ΒΒε Η οι 60η νοιιιιιιτιιιι (π: νειιιι· ι

:ιι Ρτοι·ικτιιιο ριιιςο :τι ιο ιοι·πιπ

κιι.ιε Με Μια ιωτι:ει›οε :ι κι ω·

Με ιιοτειε ιιιειι:π πάει· , ίιιε κομι

‹ιο ιι: ιοε ιιι€υ:ι:ιιιι:ε ιιοδιιιι·ιιο:,, ι

Ε” ιι: €000Ε;ι:τ ιο Μο εισοιπειιιιο, ἔ

οι φαει μοι· Γι: ιι€ξειπ:.ιειιιο: οίειι- ι

ιιιο,ο ει ωιω ι:5εικιιτιο,ο 6 μ; ι

:Μο ιο; ιαόιοιιόιεε ριπιοι :αι ι

Ε” αιιειει ειιειιιεε (ηιι€ πιο,8ιιιια

ιιιίοι·ειιεια ω” Μπι·,·ιιι καιει

πιι€ιπο ω: ρει·ιιπιπ)ιε μια:: οσοι·

«Μάσι ὁ ιι Με αιγειο επι ιιΙΒιιιπ μι

ΜΝ) ιιογο @Πιο ιιιΒιιιι ειιιίισ

ιε νιιιι:Π'ε. Μ”, ο ωω49ιω ιιο

ιιιι,:ιιι€ Γοιιει·ιοε ιιι:οιιιιειιιειιτει

@ικά :οιιεεισιιιο€ πιο: πιο ρο

ιιε ξιιιιιιιιτε,γ ιοειιτιιΒιιιωιοι Με

8ιτιειιι~.ιοιιιοι τω: ιιαιττεέιιιο Ριο

Ψ- ιι @οι ειιι€ ιιι:1Βιιιια @βια :ο

ι ' . [ή ὶ



ὅΟΤΟΪ ?ΟΠΠ τ 5ο

[Μ ω'ΝΑτιτοέ ο:Πε· ηιππτον Ισ ρω.

:σε Πτι νφτωε·.ΝΙαποφαργσ,φπο

ροΠοε ΐυ·ει:ετ1 Πω σέΗΘΡ·ξ εστι

ρπτετ€ @Με ΜΒίω 9600Ρτ:1 ρω·

ΐ0ζόοηιιιΞεττ·ο. Σον. Αυιωει :Πα

ΦΪωΙε ίΉρωπ,ηοε εΠε εε ε! απ·

€οτβιβατ,αυι1%ιε ει!τς; 'Γκωλ 5ο

ε εηοτ,γο ιτε εουτ›ἔο,ροι·ςιιε

ΠΟ ΗΜπποε ειιιἱεπ ΜΗ ι!εκπτο,

ω(1Ιοϊτε!ο εΠαο.()αββ. (1ι1εάαοε

Ιοεοε @σε γο εστω τὸ Μο, ί] πι”

ἙΠὶιΙειιοιεΟ)·ἐο. Μσίίθ. Σ:: το

τΕψΞ3-› ε: τη εωιτἰιω κα. Μ εμε€

ίε_" ΜμιρΙο Κιμ ε1Έιωο.θ τσι

@ΗΒΟ ΓιιΞτεεόεεω «πιο ηι.ιο
'Μ Φο τέτἐ επ νετΙο, Β:Χε,Β:‹κε, Δ

Μο 8 Ρ0€ο ρω ε! είωΙο,πο νδ·

88.Ξ`€Ομ @Με Ρτ€ίΪ”ι1τ:.(λεἰ(βε Ο

°"ἔΦἰι:α1ιὶσοἔεο,ο ρτε£ἰοἴο Ρετ

ἐ·ἰΒΡ°Ε€ ηιπΪπι ΐί ιιιυφ3ο-τε Ρςω , ο

(Κ). εποτε,ε τη: $έΙοτιο,επ ΗΜ Μα

η Θ: τέΠΒο,ε πισω £τεοΕ Μο

Μ ρε:Γοιι:ι τουτο τι1τωειοτ4

ὁ ._ε ΡΙπει·,τμιο αν: Μαιο πο ἴετι-'

τι; τ6άο ε! 8οτο @ ροΡΓεο. Με!.

Σ;::εωιο, ρυ··εε ιΠεΒέ ευ τω

Ιὶ1Πτω>Ρϋθ8 ςυιἴο ειπ·ηρΙιτ ςηνο

Μ) Μι ‹5ε ρω: εουόκιοπ

Ροτ Μ· ΡἰειἀοΓε,‹Ξ Η Πισω οίηιΠοε

$ «έ > ἐΠο



:Βετο Χοπ. Ι

σ!

ο Πο ωΙΙετΙσοτάΙο .πιο οοπτ:ι.ε ρα

ΙΙππκ μοι· πιο ροεσ οΓρ.πΙο.

@ο Ιω σώσε ω:ιΙ ΙΙοοΙππ 6Ιε·Ιριπ:Ι

σε εοοιοτΙοσιε,ππε ρτοίὶσ Γ: [πιο

Δω πρτοΙιεσ:Ιετ οσο οπκο:Ιατ.

(ἔσω σο Ισ φα: ΙΙο 802;; ; οπο οΙ

νιΙετ γ Μέσω τι: ροτΙσπο , σο ρι

κΙσε,οΙ τοπιο: οοιιοΙΙο οσο :Μαη

ι.Ιο σο 6ο α: το ωοσοδσΙπω

(Μπιτ Ιοίποτ σε|ιτΙοιΙιειτ Ισ οσοώ

;οεΙο› Ισ: ορΙο:σε σεΙΤοιιικΙο πο

Το τεΠοστο.Ο:ΙΙβ. δείιστο , ρυ€9

στο· οοοΙΈΒιιΙι· είΙο πωπω :Με

ΜΙ νήσο σε ΒιιίΙσοσ,ουε στο εμΠ

ιΙσ πιο Ισ ιΙΙοίΐεσ σεΙοε ΜΙ Μ;ΜΝ

Ιοΐιστε πιο Ισ ισειιόατἔε , οι γο Ισ

Ρο:Ιι·Ιο ειαιΙυτεοοωίεο. Νο οκ

ΡΜ:: ΜΙ εοσαπΙΙο,οσ ε: σποτ “Ι

:Με «Ισ σΙσΒιισο σου Ιιστοστε Ιω

< πνιγοτικοπτε σωοικΙο :απο 70.

Ν:κΙοιιιΙο Ρα οΙ“Ιο ΡΙ«:Ι:α8σ ‹Ιε τα

τΙείεσ ποσο τω νΙ‹Ιο , σο σιιΙει·ωΙ

τω: παοκ :Ι @Με ρσεττσ,ο ΙΜ·

ΕστΙΙ:Γ σε :Με ροΙΗεΙσε ινοΒοΙ0#ἰ

ΜεΙΙΙ.Ι)οι· ωίνΙάι, οπο· εἴή ΜΙΒ

το Ιεο<5ιιο οικοτσουΙΙΙετε , που·

ΜΡ Με σπασω σωστο ριωΙσω

οΙΙο φωσ ΓείΙσι· πω. ?ΜΜΜ

' 00% Η Ισ), ισχο·,εσιο: Δε Ιοοτη

Ι:ατι0ϋ
>-α-.- `



ΑΩΤΟ_ ΧΠΠ.° ο η

τετἱοτ,‹ἱεΠο «με ε: ριορἰο ΐτοτο

άο ο τοειοοπε, πιο οπο οιιὶετι: το

Βοι· ε! πκηοι· όσο «με Ια οποτε·

πιο Για όιιόοφετα :με [κι Μέ Ρεξ

τοι· ο: ρτο-ρἰο ιτείοοι!ει· Με οπο·

ῇοε γ Βοο:ιόο;ρετο πιο άοίϊτυγτΙο.

7 οίϊτοεατΙο.ίλα!. Ραπ οοε Βοο

το! μια ουσ πιο οίΗ: οι1εοε πιά οειΐ

ίἱοο2ρεω μεσω ψ: οοειιο ἔ ροη

€0τοοτ :Η μ1·εεο ‹Ιο εοωιεοςο:Ροιή

ω” Γάιοπι ο απ: οο:(οοτεοοοι

ο:: στον π,οικ: μαπα ρεοΜο σε

;οι::ιτ τ.. τομ οσο ία ωαεΒΠωω,

δ, ροεο πσετεεει· , αποφ 8οι:ιο άο

ΜΒΜ ει το Βοο:Π οικι Ρο , γ Πο

οειε γ ὰεΙὶαιοεε τοτοεοΜαλΑΡατ

τεπεΔΙΙ:ἱ Ειιετεοὶω Ο£|Ξ#. Ροή

:οἱ ίείιοπι ζ Μπι απ: Μω·εο οποιο

εΠοο ίεκοώωτω τεΙΗὲοε επ :οἱ

_8Ιοτία.ΜΜ. Το σο Με εμπετο άο

πο γεττο.5έρεοίατι οπο του «Ιοί

= οιείοι·οοεωωπε το ευ5ειε οτ πω·

εοτιτπήεο,οο δε" ού ρ:τΓοοε (Δ.

το απο! :οουετΙ:Μά δω ΓτἰΠἔ,

οπο φα: Ιο «μια ρΔΠΕι,σο (με χω·

4 οποιο: Μάο ω οοΒοο1οέΤη]. Ο

γο ιδο,ο ῇοιΒο ο ού :απο ρω η

πο: »οι ειι;:οτιικοο Μπάση ῆ

απο» Ρσεων1Φ, «ο ου>><ι=›=

. . !οΥ `



Η λ Ε'ΤΟ _*ΧΠΠ:

Ε” Μοε!ιοο!πο ,οσε οΜΤε @η 3

Μεωεάω τοπιο σύ ποιο. 5' Μ ἶ

Έσω απο τα! @Η οιιἰεπηυιει·ο Πε

·τει·οἰει κωποε;ρειο σο:: Πι ΡεΠ Π:

-Ιο εοω:ι,οιι: οπο απο Με· οικ·:1Μ,

@σε ιτιος‹›ι επττ:ποπ ε” Η Μία

κ:Ή:Πο: ευ;οτεε.Τη[”ίο_!οε Μοτο

οΙιτἐὸοἀο:,ὸε:ωοωποτὶτ Ηκιήεω

τω ο τυγοεε,Βα:σο Ιοευι:ιε ετ: :ὅ ο

δεοςει άε Πι όεἔ:οίἱοο.ΧΪἑιιἱεπὸο

εστι εΙ()οτιοε ουε πο ππατ:.·ίΤε α!

·Βοπ›Ι·›ι·ο πιο άδιω πο! ρων: ρω·

· £οΜήο.Υε:Ιοε ειι:Ηοε εΙσέτεε γ

οΒτεοαόοε ,γ Πι: ΐε9%Μοτεδ απ: ο

Φωτο ππο81Μ ὸεεοὶζεὲοε. .πυρ

Ο α›ἐνὶ‹ὶο,γ :τή ἴοἔοι·, τοτποΒα6

οιιετιιἱο οοε.ρἰετὸαεΙ ποτνΒι·ε γ

Φοτο«ζω ὰ: κ·ἰτΒεπ,ροτ ω” οπο;

. ε!οΙεμε!Ο ρεαιοοτε ώ: ή ωΐωο

άτε,Π ό:: καὶ εοΓο ίσεΠε: ΠιΜόο·

:οι ;εοωο τοπκιτἰεε-ἀε ετε°ό τα

π·ευοπε,γ τω: Μ» όατοε πτ:··έΈιά ?

!”υακς5;τοτυο Γει·ἰοε ει·ιπ:Ι νετε!ι1-'

Βο οκ: τιιροτορἰοίοπΒτε. αουτ:: Γε Ν

Μ: γο Π:: οιωκοίο όε πιο Μο. Ο '

Ιοί ροάτε Βοσνοάο, :οποσ Με ών

Έιέάο το Εωνο,γ έα άο εειψ Πι

ἔοτ ε φ1:Βτοπτετ το :Μωβ :τη

` στο άε: ωὶ,εοιιπο πιο ιη5Ξέ Ρ:ιοπι

"κ - !”ο

0 Ια .

 



." ΑΒ ΤΟ ΧΠΠ.. Π!

Ε·ο Η μου ΙΜΟ ο Ισ ΙοοοΙε άσε τα.

οπττ·ο;Ιο ,ω ΡοΙΙΒτο ο οΓρενοο;;

δο/ἶΑοτο: οιιΙΠΙ:το γο οἱττο Μο;

ΜΙΙοει·οε. ΤΙΜπ ΙΒΙ.π:Ιε· απο οπι

εἱοπ άεΙουεε ο πιο ριιαΙε άεκαι·

εΙ_ο Ιου ΙηςΙιο:ν οΙ Ι›ουο ‹Ιε ΟΔΗΓ

ι:ο ο ΙΕ Ιο εΐουοΗ::.Οα!. Υιι οιιἰετο

οΜιοσε:ετ,οιιε εε εΠοΡ σο μπω

«με ο; νοἔΙ1οτοῇ€ΙΙ9το05 οσμή,

γ έα οΙ τοΙοΧ ΙοεττεοΜίκλδοΒοη Ι

Ροτ ΠΙοε , μια γε ιο‹Ιο οω·5εΙο

ρω· τΙ,ροοε γειΓογ το άοείο,ροο:

γο πο ροαΙοε Μες” :οἱ ειο.1οι·, πο

:πε οΙοεζικε το νΙΙΙο:γ.οπι: Ιω πιο

1:Ιπεε εμε οτάεοοτεε Μ; το νοοέεΙα

Ροκ· είΙο Γεστετο ιυἔωΙ Ια αιΙΙοπι

Μοτο , ροπμιο θεωρω το οΓρ:το

2ιρει·εοοΜει ό:Ι οριο εοο ο οικ

σ.Ιο εΓρει·ειοόο Με νεοΙάστεε πα

£;Ι1€ε .ϊ ρω εΙ ρτείωκε πο: εοο

Βἰο: οσο πιο ΙετοενΙΠο,ουο Μ"

πι” εΓευτο,οἱγο οτι αιΠι Ιωα

ώ,οοο οίι πο οωεοοεο.Σ'αΙ.Μο

οσε ρουεό :Ι οΓωΙο. .Σο ξδώου,

"Με αοοἰ,οωω. Με!. ικα::ΙΙι,

πω:ω ο είΙογ 46ο, αφτο! Η:

Βοι· Μο εε Μο , εοηιοΙΒο ιΙέκα

(ο εοταςοοχοπΠΒο Παπ: Η οπο;

Με οοε οχάοἔ Επσ°%.Ι.`Ιο Γειϊονο,

αν:

Ιο.



" τισ-το ΧΠΠ.

@το τ!οττττ1ττττΙο Με εΗττόο. 6'οβ

ΤττΠοττ,όουεωοε τι· στη τσΠεττ

όο,ροτςικ: ΓιτοΙοττ ΙωτττττετΓε το τί Ν

το Μπι Ιοε ττεοε , το: £οὁἰεἰοἴο5

ετα τετττοοτε!ει Νοτια, Ιοε (Μτσ

τοε ότε· ΤοπτρΙοε,Μοττ:ίττττοωτ

18ΙεΠετ, Με ετττττττοττιάσε ώτττο

πιτείἱτο επτο,Ιοε ττο!κήεόοτ:: ό: τ

Ιοε εεωροτ γ ΙοϋτΞετε,γ το: ρττί- τ

τοτεε, τῇ επ τ.:Πε ττειπρο ττοτ:ττ Ισ τ

ουςτοε ο άτα αρτΠι:ο: α οττ1είτοτ,

δ· ρστάττα ία φπα εοετοΒέ ότε μέ `

ίεπΗ ετΙερτισ “που , τοστ ὸο τοόα

Β: Ιτοτττο,γ άε ΜεΙὶϋεει Π: τιιτΒεί

ίε.Ττ·τ/ΣΟ ίττττρΙο ταίω εττυττΠοτ,

εΠ2:οςικ εε Πε·τττοε , γ ττοτττϋτο:

ία ττοτπΒτε άεΙΙο2 Μαιο στα μι.

Με ΜΜΜ ,ο ραπ τεεἱι 8:τπτ: ει:

τἰεττετ άτ: Μοτοε ιὶε παω:: :αίτή

Ρτωττϋτεηὸο ρετωττω,επιιτΒττέ

:Ισ τ!εΐεττΒτεε,εΠ68υτοτπάο στατι

θεε,αιΙΙΞάο νοτοετε, γ ρτομοττ:ττ,

ε·τ:€ιαπωττόο τεΐροιπ!ε:. Ηπα ώ
ττΙ γ άττετειο ετε:,τπο στο άτα ώ

φττ εμε ατα :το τεσπα ΜΑΜ ό:

 

-ΑτζοΒο) ροτηιτε ΐερεττιο: Π ο,

Μπα Ραμ εττ :Με ετα:: το‹τω οτζὸ

ΒοΣΟΔ|9?.Μτε κιωόσόοε,γ Ιοε άε

"οΓοα9$ Μ [ση τοα$ρτ πο: , ω· τ

τω!



ΑΕΤΟεΧΙΙΙΙ. η;

:ΜὸεεΙΙεωὸο , πιο ω” Ιῖεπτω ει:

:αΐει,σεττω εΠει ριιετω γ ποιο: α

ισροΙστ,εμ1ε γο :πε φπα: ΜΒΜ

ΓοΙο ει :Μ εεωετε,γο πιο: όεΙΒτωα

τὲ,ὶ‹Ι ν0Ιοττ05 ε νιιεΙΙτα: επεσε.

Ο ωειφΙτΙο γ ςυΞιω "σε ε: ε8τι

έΙειΒΙε εΙε :οἱ οπιιτεΙ Ια Ι`οΙεπἰεΙεπΙ,

γ ΠΙεηεἰο,γ είουι·Ιά:«Ι, Πο Γε ΙΙ Ισ

“Με εμε «πε νΙοο ε Ια ΜεπτοτΙΩ

Ισ τιαΙεΙοτι ειπε ΙΙΙτε ε:: :πε εΙεΓρε..

όΙτ ‹Ιε ηιιεΙΜΙεδοτε επ τουτο

ειωο,ΙκιΙΙο εμε απ: ΙΜΙΑ άε όΙο,ο

εΙ άοΙος ό: π1Ι€Ιε5Ι16τε.Α)μη, ί!

ΘΠο.εε,εΙΙε ΜΜΜ εε ΙΙΙ (με Πετι

το,εοι·ει ειπε Γε Με τεείτἰεεΙο , ω”

«με είΙἑ εΙε‹Ιε Ια ΙΙιο8τε ειπε εχει·

Εστω», εισαι εμε νεο Ια ;»·Ιεπ8ι:ε

ιΙσ τω εεία,Ιο ίεΙτε εΙεπ·ιΙ Ιει·σιεΙο,

Ισ ρεπ:ΙΙεΙοτι εΙε Μ ρπ‹5ωοηΙοΙ,

Ισ ΙπΙειωΙα ειιεπΙεπε απ ρετΙουε

ιΙε κι ωι1εττεφ1ε ιΙε Με Μπόστ

Γε Με Γειςιιἰόο. (Με Μια επ :μια

πω: :Ιειιωε : εο·ωο πιε ρυε:Ιο Με

Με τ· εμε πο Με τπιιεΠτε Ιι1εΒο

ρι·είεστε :οποσ ΙιοπιΒι·ε ΙηΙωι·Ιε

εΙρ,νεισΒοεΙοτ,ΐοϋετοΙο, γ οεεεΙε‹

ι·ωΙο ‹Ιε Ια ωωΙΗεΡω ΙτήιιΙΙιεΙα

@σε Με Με Ιιε.εΙ·Ιο2 Ο ωΙΙει·α [ιω

νΙ<Μ «Με ΙυεεειΙΙε3ε= ΙΜ
Ι ε ε1ιτ1τΙ°



λ ΟΤ Ο” ΧΠΠ.'

  

:Νεο εε σε: ο παο εσάκισΤο :, ς

πο φώτο πιο ποσοι· Ιοεξοο ,

Βοιωτοι Δύο όο νήσο όεοοΠεό:

γ ρι·στοεατΙο οσο σωοσο το , ω

ττοοτρὶεοἀσ Η οικω το πιο ο

Με ρωΤοσσάγ ιοογσττοεοω οι;

οσ η· Μοτο ώστε το1οοτο ετα , οτ

πιο νο[σ!ο τοσιοοοισ, σει.ιάστε:

Γοοπσε Πο τοποσ, οσοσοσ «εξ

.τοοε οο!οφάσε τι με" ΙιισΒ .

| Ρστοσε τισ ΜΗ ο ἰοσσττἱτ Ποιοετ.·ο

Ια "τοσο όε 1ο Κατω απο: σε

το οποτΗείο ρετὸἰεἰσο 2 Ο στο·

σε άοΙεγτε τοοοσοοο ι:σο·ισ @τί
.ιοσεσ γ εσστΡωο κοιτάω το: άοΙοο-Ν

τω,ιτστοσ Γε :σπιρτα τυο ατο ε!

οττερΩοτἰτ.Ο "Με γσ,οσοοάσ το

ΤΩἶΪοτττοτᾶ “ο Βτεοόε ροτοτό:τ ἔ

|πο·δέφτε τ:σο!ησ τστοωέ2 ο οιοἔ

ωοοω :το τοεοΒοο·έ οσιουσ

Ισ "Ισ ο Μ: σττσε πιο Γετιιτόοτο6
γ ροτἐεοταεΞττεἴουὶ!οοπιε αν αδ- τ

εεγσ,γ οσ το Μισο σο το εοἴει , Π·

Η'- οοο;το, οπο δ·ίοΙιςτσ μια οι

τιἱτ οσε Μ: ΜΜΜ ρτείσττττ·,€5 το·

εΙο,ίτ :ισίοοτε,οε τετορι·οο3Βγρευ γ

το σωσει· :το οι : σο:: °: στο γ

Πέ:1οε)ροτΞεοτέ :γ,ο°τΙοἔοοσι , ο

οιοοοΠατιτυοτρο, "πιο οιιίοι· γ

ο .Ϊ8Ϊἔῖγ

..ΟΗ

 



› ΛΩΤΟ ΧΠΠ. 1".

οπο ε, γ οπο: ειροτηο: οι: "επ

π19ο,Ο απο! ῇυεο,» οικω πω!

ε80 οπο· Μ: άοοο εδώ ραπ οι:

Ω Ρωκ ροπήίϊε. Υο ρει›ΓευεἔΙ

κΗετε εοο το Ποιοι· πω” πο!

οιι›Ι:›τε:,ίἱο κοπο· οε ωΠιεο,

Λοοο,ἘοΙίατἰο·, ροτίεεοΜοτ όο

πωσ, ΙιοτοΕπο @ο οπο ίοεΙοί

επ οικο ροκ τἱ,εμιε το Μισέλ!

ωοε πιοοοοει ‹Ιο ΒοιοΙπω οπο

σε. Μπατεε οσε το σ· Με ουσ το

ποιοθο,οο ίετιι56ε πιο ΡΜΤεάοε

ο πο εποε: σοοφοιΒετο:: σου.

υεοοο ε! νἑΙοΙὶὲ.τἱεο πιο ιίοοο

ΜΗ:οτε οηιο1ίΒο. @Νεο μοβ

-9 οικιο του πιο” Δε όοϋΜη"19

Ίο :η εὶοττο ι:οί:ε απο ἱωρεςι

“ο ου: ο! άοεοεοοιοο σοεπ›ἑἔο:

>0πμιο οοΗῖΠε (με άιχαΠεο:

Μ ωοοοο Με απ» ο Πατάω), δ!

ΝΒ εοετοο οικ: απ: Γαεα·ίΐο ο! ο· ?

Οἱ Ϊο η:τοει·ροο!ιο:ο άε!ιοοοεο

(ΗΜ απτο Πο ο Ισ: :με Ιου ΕΜΜ

ἱο;_:οοεε`ἴα·ϋο,ῆ οποιοι· οοΙξιο εε

ή ΡιτιοΜοοιιε ο! ροοΗεο, οπο

Μι° Πι φωικΔω, ίεΒιιο Με Μαιο ?

[ςΑτΕιεοεεάιΓροοεο.Μτε οικω; ε -

Μ.» ίσο απο; απ: .οποιο οπο:: χ

ΝεεΒοποπ ο, οεο<== ν=Π·> :
π η “' :το

εφ”



πιο και:

@κι τοιιόειιιι· Ισ: ιιιιιΙΙιεε Ιιοι·:: ,οικω 1ο: ιιιοε:ιπ::. Θ :μου ρ::

ΙιεισΙο ε: σε:: @θα :Μία ά::

Ιιιιιτε ιιιιιιΙΙο ιιιει,‹ιιιιιιιιο πιο: οί

τ: : ικεΙΙο ό: απ: οιΙιιιιο: σο: πιο

απο: Δ: :ιιΙριι. Ρο:: πω: Η Ι

:ΜΙ Η:: Ιιει;Ιιο, :με η φωκι:ισ

:ιι :Ι ει:Ισ,γ :ιι Ιατίει·τιιι:ί:ι,σοε

ιι Βι05,γ :Ι Β:γ Μ:: ι·:ο , γ ο οι ί

αισιτ:Ι ειιεπιι8σ. (Με οπο : ι

νιισ ρω· Ισ σα: ΙιΙτ.ο :Ι οκτοἔοιι::

Ροκ· ΙοΙσ Ιετ Πι εσιιιρ:ιίιετσ Ιο5

πιιειταΙΙ: ο :ιιττειιιΙιο: έ Ρετσ σο::

:ΙΙΒοποιι οιιι:ιι ΙιιισΙο , εΙΙογ :τι

° :οι ΙεΓσ! πιο: :: :ΙΙο Ώ:ΙΙΙΙοἑ Ισ :

ίιει:έ άσει·ιιι::,ο ω:: :Πά: :ο

ιιι:,ο ::οΙΙ:σοζι:ιιτε :με :Η ι : :ιι

Ια ειιιτιιι·ιιιιισ να:: σο: :Ι οί:ιιι:Ι:

σο: σο :Πεἱ Ρτείειιτεἔ σου :μια

Ισ Ιι:ι:::σι·ιια :κι :Ι,ιιιιτε σο: :ιστι

:ε Ισ: :ιιιΙειιτε: Γ: ΙιεΙΙ:ισιι ιιιΠο::

τη:: :ιιιι·ιιιιισε: μα:: μι: ί::

τεκι:ιει: τισ ιτε:: το :σε ροκ :ιω

::ιιτ:ι κι ιιιΙΙΙ:ιιιι πιο :Με ό: «Βιω
ν ειιιιιΙΙισ,ιιι ά:ιι.Ιο,ι·ιι ειιαιιιΞε Με

ποιοι: ο Ισ ω· πιεσε σε Γ:: ιΒιι:Ια

τοὸο:ἔ Μιτιισιιε ΒοιιιειΙο :Ι μι

πια ιιιιι:ιιτει;Ιοι· σε Κατι:: ιιιιιτὸ
ω ΡφΡΙ9ΒΞΕΙΡ!”9·ι ιιιιιιιι= Ι= Ι

Ι ' χ οπο:



Α (ΣΤΟ ΧΙΙΙΙ. π ;;

Ι·άεπααόα Ιεγ τ;αΙ'Ρ_αΙεὁ. ΜΙτα ο

οπ.ματο Βοωαοο :απο πιω

Ια Π: @ο , ροτοιιο επεάΙο Ια

ΙβοοΙεΙα τορΠιιοεΙοπ. Οσο:

σε Μ;; ΙπἰιΙοτ;Ι›π Ιο ιυΙΙΙτιο.(:οπ

1:Ι·α,οἑιιεβαοιιἱ μείωσε :Ι εί- 2

ωΙεΙΙΒΜ ίροΙπΙΙι:τα,ουε ΙΙαιΙέ

·: γ εοΜεικιεπισε :παταω

ΙιιαΙ ρ:τια,αοιηιιο ~γ ειπταιι.Ι›οι

Μαθε Ροκ Ισ εμε ε! πιο ίοΙο

πο;; γ οπο ΙΙ Η: αοεΙετὸ ει: Πι

πιοι·ιο,ηικ ετα "ΜΙΝΙ ποιοτΙο,

πο απο οεεεΠατΙαι πιο:Ιια5

τιιειια: , γ αμκ· ξοετοο τοποαόοα

ΜΙ αθΙο άοΙ τοατδι·,οιιε γα εθα

αεΙνπο πΙικττοιΙα Ια εα)·όα -

ιο;ἑ ςαωοἰεο Κ όροο ετεετ,οιιο

τιμεΙΙα ΙΙοι·Μετα πΙοεα (με θα..

αθώα τετΙΙΙΙ φοΠι «:αΓα, Ιε ὸΙὸ χο

ια οτΙείΙα εοο Ισ :ΗΜ ΙΙατηο; γ

@τη πιο Μπιτ: ουΙΙΙαο, ροκ πιο

Ιο:ΙΙ;ίαωατ, ρω πιο @καπ α ιῇ

ΙΒοο;ο Π; ΙευαοταΙΪ€ , γ ομΙΤεο

ΙΡτεΒοτι>ὸεΙ φπα! αμα” ΙΙΙΙαπήα

:απο Ιέ:Βο5α,Ιοε π18Μ.Ιό μιΠΙεΙαι·

πιο:: ωαιααοα,ριιεε ετα ΓοτςοΙο

ΙνοΙΙόταβο Ιπποαόοτ ραπ Ια :ο

πικὶ0η,ἑ Για ι:Ιείσατεο: Ιο_ ο;1ιιαΙ.

ΜεθαΒΙεσωα.εκεε ε: Ι1=ώο.

” ' ' - Φεβ



ιι τι: τ ο Χάο. ο

απο: ΙοοιιιιεΙοσειισοτ, ι· οΙιΙΙΖωι

:Ισ [και σιιέτο νιιιιι,τισ τοπιο :οι

ιΙσ σε ιιιι ιιετΙτο,ρετσ εσττισ :ι και

σωστο Ιιετιιιιτισ,γ ριιιΙΙσ απο

_ Δω τισ Γιιι:ΙΙι·,γ ριι:ΙΙο “Πο σιι

τισ ε: ΜΙΤ: Ισ ριιΙΙειιΙσ ιι Ιει ι:ιειο

μιτιο,οσιιοτόειτο β:ιΙιΙΙσ ιΙεΙ στα

Βοτο ροΙΙ.Μσ,τιειιοτόοτς σε τι: Ιω

τω” γ οι »οι τοι:Ιο,ο μια το Μι

τισ Μπα οι πεσει σοι· Ισ ιε-ιιιιιι‹ι

Γιο Ιι.ιε σε αυτ” Ιω οι εστω ·(ΙϋΟι

ττοε_ριιεε τιιιι€ιιιι τΙσΙοι· ιιμιοΙιιΙ

εστι οΙ τει:ιΙιιτΙο ρω”. Ο ιιιι Ιε

τω” γ "ο νιεΙο , «μια ι:ιττισ: ρειιΙΘ
Ι :ο το ειιΙειιι·ιτιοΓετιιΙοιτε, ο μαι

τισ-οσε :επέχει το μια» €ἱ`ΙΙιτι8·Ιζ

:κατά ιιι`θ Με ΙιεεΙιο, σοφια·

ο το Ροιιίιτοιιοτιοισ,ιισ :ποιο τ”

τετοιο Ιο-ττΙΙΙεκε ιΠιιΙΙ.ωΙ (Μια

ὅτι εδρ.ιτε;ιεττΙ Ο ιτιίιι-:ιιΙοΙεζδ·

τειιιιιιιιιειιτσ , ο οιιιιι‹Ιο @ΜΕΝ

 

- γο τσιπ ιιΠισε σο: σπιτικά (Η

Με ιιιοτιτοε,Ιι Μέσοι:: ίσο οι «η

το νισε,εΙε Ισ ξιιΙωσσετΙοΐ τειιέστ

ροτοιισ ιιΙΙστ εστιιετιι·στριιιιιιι0

τι τοπιο Μ· Ιτιετιιισ :τι στο" ιιι0

Ι @πιο πιο Ιιε άσσο, οιιιοτσ Ισ τοιι0

αστρο σιιιιετο εστι οποιο τιιιτοΙ€1°
πιιίοίο,ιισιοικ: ιισαΙιάσ πο @ε ο

.ι . μ

ο.



Β (Ϊ ΤΟ ΧΙΙΙΙ. "δ

@σο τω» απο ρ‹›ΙΤε:τΙσο,οσ στο: ,

οφττο Μοτο το στα ΒΙστ τα , υπο

στο: τΙοοστατ,οσοττσ μότο', οι

οοι:Ιτο,οιοττσε τουτο”, ροττ€ΐ

εε, Ι_ο‹Μ εΙΙοτὲ στ: οπτ·αποστο,

Ισ οο;Ιτο στα οεμοΙ ρωτογΓσ τω.

ορο οςτιοΙ.οἔτο‹Ιτισ ονοτοεΙ,εο

το οεμτοΙΙο; Ποσο; οΙοοι.ογϊτοΐ

το: νστάστοτ Ο οσ:Ικ: οι: τοΙ (Μ.

:ειοΙσ.ΙΙ ΙΙ.ιείΙοε να ιστοσόο , σ Ιω·

Μοτο ΡΙιεσο σο:: -στΙοΠ`ε ο το ω

ΞοΙΙιτπιστωΙσ ωτοΙοσ: ο όοΙεγισ- _`

ετοΙϊτσΙΙοεοροτοσοσε Μποστ Ισ '

3σοτἱοσο στοπ: : σ εΙ.ροςΙσίσ το..

σκ,πγο: το νεο γο στο" ατο ποσο

ΙΙΙοεσ :Ισ ποστ, Η το οίρετοΙΙα Ισ Ν

οκ γο οοιτοεΙσ οτε σοκ , οπο;

:Παω οτωοοΔω Ισ νσΙιτοτπά

ιΙοΙ τοττεΙΙτο στο: το εδριτίο , μι::

τοΙσττσ: ΙοοετοαΙω το··Ι”σε οσο

τοτε είἱοἰτ εΓοσοστάσε,σ ο νίοτεί

Μα εσο νσεΙΙτεκ τοιιγ σωορΙΕ

Με παοκ: ττσ,:ατΙατ ροτ αΙΙοε

γτοΙοςστ ιΙΙε:,γο πιο ρωταω πο"

το του φτου οσ Μ νοΙσ εσιτοΙ

Ιιττοτ. τΙεΙεττοΙο, εστω σεΙαγωΙο

ΝΪτἱεστἱσ το στο. ττοσεΙοε : σο'

Ισ σο:: τ:: Ισ στο: άστοοο-Ιο ; οσο

το ΙΩΝ» ίῖ.ο ΙοϊτττοΙ;οτσι Ισ στο:

τ· τ μου:



· Α (ΪΤΟ ΧΠΠ. Τ

ῇοιιιιι: Ειιε,ιιι ριιειιε Ιειἐ Νο ειριδι

άειι Με εστία ιιατιιι·ιι1εε ο τοόειι

ίε Πο οτὸει·ι , 9ο: Μοάρε οι να

ἱΒιιαΙ ειιτΓο,ε τοόοε ντι _αιιίτιι1ιώ

μισώ, μετα ιιιιιειτο γ ιΠό;ι και Η

πιιτ:ιτΙο ιοι·ιιιιιιο,α Με ίεειςτ

·ιιιοιιἰιιιἱεϊιϊόε ιιιιι Μπι Βιιιιιιωιε

το σεΜΗΜ όο Ι:53ΡΗιιϊ:το: γΝιιι

έι:,γ ω ιω ειςτίωι:ιιτοι γ Με”

·Βιιιι Μ Μι ιιιι€τιρειιι:ι [Μπα : τοόιι

Η: ι·ιεο του Υπ ΐι·ι·:ιιο ιΒιιαΙ : καιει

·Γε ιιιιιειιο·όσιι ι€ιιιΙ=ε·ΓριΜκι, @Η

Μ, Ϊἰ'ει·ι·ο, ΜιηΕτιοΒο, νΐθιιι€ΐ

30ειΙοηΒιιφ()ξε :πε αρισιιι.66Μι

:Μ 240€ ω Δως ιιοιπεΙιειω θα

ιικιιο;6ιιο Ιω Μ Μαι εΙ-ω·ω

1οέμιιω ροειιιικ1ιο φα πω.

ειπε ιιο3ιιιιιιτι2:ι:ο απ: @φ ιΜι άμιεειιιι:Έισιιειοιι , :ιι ή μια

Δω απο ιιοοιιο!τι:ιε ο τιιιι ξιιιι”ιτ.ιθα:

1ιι·ριιετειιει·.ι οιιΒε1ιοιι (Η 1ηι1ΗΠ

ιιιιιιΒει·ι ιιιιιιιιιιιι , ΒιιεΙιιο ιι ω

οἱάοε Η Μισο ?στι ει: ω; @Με-ι

' Βι·.ιε,ιιφιεΙιοεειείιιιο: Πο Φου;

> αμε! αριιι·τιιτε ΜΗ ίσων,ω Π::

Βιι σε ο τιιι,:ιφιοΙ Μις” άοίσοιο

τὸ: , ηπα 0:00 Γιιε τιιΕιιιτιιιιόοι Μ·

Βιιο: νεὶ:ι Γοιιιιι·,τιειιιοΙ ιιο φύτ

τεε :μι ρειάισιςιι, <ιιιε ει; πιω επι

Π!!



τι Α. "κ .· -

Ι ΑΠΤΟ ΧΙΙΙΙ. τῇ"

:ο;ρτοροιιἱι ,τιοοεΙΙοε Μποτσ

Γοε-:ιοτοςοευτιττε ρειΙεΙιτι γ ριτ

›τε,οοοεΙ ίοΙτετιιιε γ χάετιάει·.τ

:ποοιιοΙ Ιιιιιτ γ αΙΙε8:ιτίο , κουαξ

ιε τι οι:ετιιεΙοε Βάσει, ιτιοοΙΙΙι 5.;

Με οτοεΙοτι σου ῇ Γ: :πο 6ΙείοΙ- Ι

ο,σφο ερωτα μ”. ΙΞΙΙοτιοτ Μι

ιεοἔεοτι ερωτα σΙοΐμτοιοε,εδ

ι:ιοτζ=ιε ΙοτττΙωτιτ,ή ρωεωι πι
›ε £Ιο αΙιοΙΙιτ, (του ΠΙιΙΙοιιτΙτ` τι Ν:

Ιω «Ισ πμιεΙΙοε εΙιτοε γ τ:ίοΙΞ

::ιέτοετοιοτ.δο[ΤτΙΠιο, ουσ το

ποτε οι; ΟοΙΙΙΙο,οιιο ιΙοτττιΙτ ΙΜ

:ςΙιο2ιιιισ το Ιου Με φωτο ‹Ιο

τ;-.τό;:,γ οι: πιο: Μ `ΙΙαιιιπΙο, οί

ι φωιτιο.ΤΜ..ΕΙΙΙΙ,ο «Η οστ

ΙΙτ τις» :Μοτο ριΙτ.ΠωΙοοι:ισ Μ!

›οου:ιωΙεροτποι ματια Ια :ΠΓ

πο ο: ιιουσΙΙοτ·ιποςο:,ροτ «πιο

τ ιΙΙτέετιι σΙ πιον .απο μα" ο.

ι ουσ: εστι Πι ΜεΙΙΙιτιο ΙιΙι «Ισ-οποσ.

ο.Αΐεΐοιιε ότι: του πιώ: τοπιο

πω: και: δ; ΜΙ- ρω·αιι το Παω

ηετο , :Ισ εΙΙΙιοΙστοιι ηιοΙειιιιι

οε.ό”υ.β ΡΙετιΙΙιε το το οιιοΙο βε

ιτιο εΙ τιιιυ:Ιιο Ιω τιιοωιοΩΠοο

ερειιιιΠΕ· πιο: πμιοΙΙα ουσ ΜΜΜ

το νε·τιταηι γοικο ιι· μοι· .Ιι ω· -

ο ,τιοΙΙτιιιιτιιι ΙΙΙ: :πιο σ:ΙΙ: Μ. Ι

Ο οστ



Ά ξ: ΤΟ Χν.

ΈοΙοτ.Τηβ.Οι:Ιστι εε Β:τωαπά

δι|ξΠεε:Ιτε :καὶ γ νοτΙαΙιαε αστα·

οι:: τταΙΡ0οβα,πΙἱτα αοω:ΙΙα Μο

Ια αμε ίεΙἰπηαὶα Ιαε Ιαετιπ›α: εΙα

1ο: οΙοε,αφιεΙΙα ε: ΕΙἰεἰο ει·Ι:Ιοο.

«Η ΩοΙΩΙΙΙοα,ν απήίζα ο:: δοσηττο

πιο,νοα :Μη βοοαπα πως” , αυπ

ηικ οικω αυτ:: ρετοΙιΙα Ια Ρεκα

ὸοτα , ροτοικ: Μπα α £οΙείξΙΜ

?οτ τιποτε , γα δαπηατοοΙο ματ

οἱ ρεἰοεΙραΙ ω ΙΜ απΙΙοοε , γ α·

οικω εαΙα (ΙοτκΙε απατα, Μ” πιο· `

τα κατα Ιιει·ωοΙα ωοξζει· πιο), ετα·

εεοΙα,ο ΙτεΓεα,εοακοοτα ιΙα, ωωΙο

Κωιωα,ροτο πιο Π: τἰοπο ρω ρσ Ι

:ο ὸι:ΙΙοΙοοιιΙειι Ια αΙοαι·ιςα τα· Ι

πω· ροταπιἱ8α δια <έταπάεΙ οπο·

το,γ ΙΙαωαίο-Ατοιιία : ρω Ια φα!

ΙΕ: γο οπο Βιιοο εΙ·κι·ἰθε 6ο· Ρατ

"αστο στα ιΙο ττοε·οοεΙΙοε "Μ,

 

γ ουιπμΙο ως: ΙΙ: [Μαιο α. εΙΙα ΙΙΙ ώ

ου.ιεττο.

Ατέ;ιιπιεπω ιΙεΙΙΒε:Ξπιο

.Ι οιιΙππο αξΙο.ΉσαβΙ απο· ρα!αΔυ·α: ίιιήποίαέ Υ

[Η που ο·ιο€ιυπ #ΜππασΙο Οσπ

πιυ·ΜΜ @Ιοί/Ια άψΜε αίεΙία με

Λο ·υσπΜα α:: ΕΑΜ; : Μ μα!

α ΜΜΜ



κ ι ·

_ Α Ο Τ Ο Χν; ΙΜ

ΜΜΜα [Ναών Μ: Μπεπ:: μα»

βέτο Μ: απανω άσ ΟιίέβσαΜε

Μπα ροαΜπ υπ·ούΜωίο ό; :Με

::ου:ωι Αι·ωβα ΕΙάσπι,με Ο.?«

Μ») α5)έ άι· επτα." Δ:: ,πωπω

ΜΜ.: π:: σ” ω. άσε επωπη·ι

έσω .θα βη άς/ρέέψ Εἰἱσἰιτ ά:

.47ειρ,π0 σοκβι2ιωάο :τι Ισ απο

Η ,ααα .,ρου·ποΡ:νάπ σ! $ωπ

Μακ” 9α:1θιίατω Μακάο επ-[14

«βαν ασ;» .

/

ΕΙΞύω· Απηβι-. ΟΜΜυ·ίυ;

` να νοιαιτ εε ΜΗ Μ·

πιὶ ρτἑωΜΠ/Μ ΜΜΜ

Μ” ΜΠεε »σπασω ή γρ(

!ριτωνΒο2 πιο ειιτὲ γεν

Η Με ΜΒήκ:ίω :Η ΔοΙοι·

δ! ρω κι! πιώίαΒο ία Βαι·έι: Ποτε,”

Ιιου:,ν3ετω Μηςτάτπαε, ρυεε απο Π:

Ι1αΠεο Μα ΒόΒτεε ο φάει Μοτό; >

Ρ1:ω.εωε εμε ΜΗ Μ; δωσε , επείε

:ιςυεΠωέ «:αΒοϊΙοε,εοπιο γο "Ιβ

τι; Μ: ΕεεΙιο;Γερο,ησε ρετὸετ Με

πιο πάει εε τοπ ιταβηοῆ Ια "ΔΓ

τιωι υπυιτιο.Ο φώτο :Με Μίηιιάε ·

το φαι: Βιβ:.ι «παω , ρω· εἰ φοιτ

ἴεπιτιωἱοιπο η;ιεἑωιιείἙτεΜ›ω_ω.

Χειε εΙε »ή σ.›Ει πιθω,νε!!ω:ο,

Ο : ω9Π°



Α Ο ΤΟ ΧΠΠ. '

ΜἔτἰτοἴοζΒυτἙ:ὸοτ, «με απο τη”

επέμίιεόε Βου: εστι ει” σ€ενωέ

νσωα: , :οτι Με τουτο: γ !υ!ο8ρε,

Με στο νοΜόο ηικιπτο πεο€οφ

.πε ώ νοΕΞεοο,ίηο,γ ατομο, ωμ

-)··Βτοφο·μεαιυιΓκεόο 8ο; “ω”

:Νοε Μ! ππωοιτἐΙἰεε ΜΜοόπ Γ;

Με ώαπωω γ ωι1α!Ιο;ρωίετε πώ

·ἴεῇοτ ηι.ιε πο Ια πνει·ετἰω άοΐσεΙ-ὶ

φωειοτα να:: εοί;ω;μπε το ρΜο

ατροφοτ πιἰ ως:: , ροηείωκωιΙ:

σεΜηιιεε. Οωω. Ηεπωεω “ωΐο,

:πηηε!ωπε τα φοται· ω-η ΜΒ

ι]ωω"« ρω :ιΙ`ίει·"ιιἱεἱ6, γ ΜΝ

Ίοετοικίε νων ΜΒΜ όε° “ΜΒΜ

αμε; Λεω. Ροι·φιε ἱἰιεοἱἱ€ 541

αιτιαΙΙο ωΒιιτνοΙΙοτο: έως βρω
.. . - . πώ·

:κι πο Ιπιπιι€Πε ίιόο, εβουι:ε τα ἐ

γ; εΒοτεεόο;πτπνεϊω τε βετ Π·

Βωὸο ό: Μ;ῇυ·Ηἀςὶο=ηιειε:το`ν6ά€:'

ὸαἴεωρ·€ἰωὸο επ.)ο; τοΒΙοτω:_

Ρρ'τηως Σο Ἀ68οΐροηιιε ΐόγ !0-

ω; ρόιρι1ετ8ι3Β0ΐέ απο ώ; ω· ξ

Β:παοζ ροκμω :τω Πιε- π·ιοιπ5πκΡ Ξ

Ροτιμω Μ: εοπΠωπο ΐαπ_τειτ Ν·

πω ρυεττοε ·ἔ εμε είσαι: Μ3ε+104'

Με ωβε!Ιοε ετε:ρικ, Με απ: ΦΑ

£ἱιὶἰ!:›ἀε,ἀ05 ν82€5290ιεόο, Μ·

το ο!ε ΜΜ3110ω 4:ΐρ:1όε, τω”
ν _ Ψ Μ·



. ΆΌΈθ ;Χ!!!!- Α” τω

επι126τιμ ε!!! ῇύτσὲιμ,-Γε!τε Μωβ:

α:!ε Η, απο το νεο-γο· πω! ,πιο ι;ιω

ΒειΒ!ε;;πψ ε!!επ εμιρ.ππ :οηοοικ, `

6ηοχ6ϋε°!ρ! !!ι!;Πέξ ό·:! ρ:κ!.το

ε46έτηε β!2ο`χ βἐτ!ἑι: Μπότα «μια
πω ρεΙτ.!ο;!·φϊε!ιεσΙβετ ι!ω ω!!

;!έ!ο:Έ;!έ!!πε ὲ!ρρῖ:!μ` άε ωο!5ηα

Ό6ηϋήΘέξοΒο3 @ως ςωΧο ςιιάφπ

'Β ἘερΔἱΗῷΕἔς,γ ·!!οε!ι9.,!5!ἰτ!ε του

ε!!ϋ.ΟεΞιἱ !φημίεος @ρμ!!!ε , Με:

Π9β έν!!! ΜΒῇ!ογο`:ἐ!Βι;Μ ,!!οι·ενῇ,

9ϊί!δτβ ωηέ γ Γαίτικε , (με

άπέ:ΐε Μέ!!! έτιΜπο μη! 6789”.

€δΠΐ.* Φέύσατιττετ;ήιιε ποΒο!έιέ!!ού;ςμ!όε!ε Αμικο?

Η.ϋέπε ῇ'€ἱἑὶῖιϊε!ὶὸὲἑ4:ρ€ρ!Αῇ κι Μ

' Ήτ ;ε;!!-εέα!ω! Ε!35]ισ2!εία ,! Μέ

ΠΕπιΜο ροέόοΉ·ετ:ηηι1ε ε: «Μη

ω!!! Με απο εεψηο__ ει!! @ως

ε!!! ι!!!!!!θο @ο τ:!!!;ερμ ε!! €Ποζέει:

Ην:'11Ε τη: εΓμη5:ϋ!πτωοιπ ω!!ι,Ι

_ι!ιατΕρτΈΗ1:,η!.ιε ω!!! ε: ή €ΠοΥ_

Παπ τ!έψ,6!ΑΒιιιω εστι :Με παπ8ςρ_ !

Μ: Με άεοωάο Η! Μή ωετρα.,

ΒΜ.θτοπ ἀο!ζ›ι· ,ώ @ατι μετά!!!23,

80άπε !οςιιε ώ1!!ωο απ! !ο 9.

@Μη €η€ιψϊ0,Μο; ποετο ΜΕ:

80 ε! εονέ96 δ! ε! ωωπο , Με εαπ-β .

;ταίως!εε τσακ; Αγ !κπωιιο,
_ - - Μ - - Ο 3 ΠΠ:
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|
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Α ()ΤΟ > ΧΚΠ !

ϊ Βόι·πωτη, Με ς›ο ρυεὸο~ ΜΒΜ!

"( πιο ρυοε!ο “όΞ:ψουεε Τα" μ να!

- ΐεοέ:ι ρο[ώς:ότε;οηι1ε Η @παμπ

ΗΜ! ρεαΒαζΑππ. τἱῖΠἑ , «με

° απ: ώστε: ἴσΪρειπίο,‹]ὶ:η:|ο,τιοἰτο

ε· έττεΐε·ε,πο τ6 ΥείΒμῆςὲ, κή φοιτη

ε τεε:εε εοπιι1π ό:: εοἐἑ81ὶἱϋεὶ$ τω

Ι ττω1έτοαιωε-ε Μ. Εἰἰἐ,'Δχ μέ·

51104 ππὁα,γῇω ΞΗ'ξ!01', 5Έη:η:τ_ο;Μ,

ή, Ριπωεοο με 1μο Ϊγἱημι , 3η 00

που «κι ε) ιπυιπ3ο , Με εςιἰπκι: χ;

ΦΠέσ ρυϊξςἔὶυἀο Π: γέα_έο, μι Μ:

<Βϋι·εε άςβεσ ;ηΙζς νωμό1,·ε._ @εμ

Με· ωοϋΕ:Μπο ώς Ϊο !Β:ις:_ςοΙια

οι· Πἰοε σε απ: τσείεω·ήιιμ .
' - › π Δ . ἴ ... .

ΕΛ·σ.Ρ'ιιο;·ωαεπιηΙ ;ΧΗιμ; Ιιμι1ε;

ο” ει μ ηΠ'ϊε: @με το εόὲμἐ μμ::

ηι181αι ε.Ωοΐεβ1οεύημε:1Ιο εμε: τι:

1)ιβΠ εοιἰὸεὶΠς· ἐ 89οςψξ' ημς)'0

9€€αΪ8Π8ξ ΨΞιζιῇΘΙΪΔῖςὐβ φωι)τω

4ηιμς[Μ έσή·ςιΠέπ γό,τ119810ΒΒ

πιο απο :Με ΈμΑΙ6ε::ηιι;1)εΞοτ

Φι:ϊερ γο ετοὶεΔπιοεἑΔε ςιησ εμ :

τωΔω γ :ΜεΙ:Με; : γ:: είῖιὶ άξάσ Ν

Φωτο Μ Γι" σΒτω,;ΜΙ ειι:Ηιμο-_ `

άτα Μ νι £Ηιτ ε: ςιώ οῇοε,εη Μ το

έ:9ο πιο κι ωά!ε έ·οιι.άπέ.οβια Ν

π: ιτἱἔπτἰεσἱοτι! ὁ όφΙοίο: Λι1ουεε.._

ὸῖἔοει.ε ό·ε πποπτρΓ Παω ὁ ες6Β2··

Ύ26οΐ

_ ω.

 



ΝΑΙΣΤο Χν. 16ο ,Ι

Ιοε·εΙειαίωεΙ(5°ΡωαιΔι ἱτιεΙΪ- ,

ΒΙέ·,τοιιιοΙιαιοάεαόο μια μοβ :

ΙΒ'ίοτέοιΙια ?ο τ_Μάαχροιαιι Με ,

ατοΞι:οιιιο τηιιτιετόζ @ο ςΙΙογγ _

ιιΕΙεΙ”αεΙα 5ο τιεοτο,εόοιο οιιιέ '

ιΓαιιιιοοβιοΙε αυγο ; πο Ιια οι;Ιιο .

ποσο Ιοι νι νιιιοι, Μπα ροε.Ιοΐο; Μπιτ γ: Ιζ'ει:Ιοιι€Ιοι οι”. ,:

ζαειιταιιΙο αςιέιΒα ωιθμιωα ο;;

αεοἱαΙο κατι αιιε·Ι γ όΕΓαΠταςΙογ Σ

ιίο_ ·Βἰἰ_ςἐαἰ[ιιΙο_βὶιται,γα σο: ὶ γ!
«και Ιιέξτιιαηα Ι_οι_ι_αιιιοτεε άο ς

«Με για Ιοοα_ΊΙ.__ΜεΙΙοεα:_κ -

ιεεωειΙΙΙ: :σπιτι [ζε;ίαΒιιια. αξια) (Η

Ιωιαι; ' ςαμΒογοοιἱΗιιτειςοίαψΧ
. . , . 7 . γ.

αι€ιΙ·εδ .6,ιςττ<>Π.=ι> Φ ΜεΙΙ:ΜΒ,ιι

κα; ραεατιάοΙε ίιιιι·αΙζαγ% ,!

ΜΙ ροΙο παιιια_όΙΙΙέ 'μου γ ίοΙἰ__ι Τ

ΙτάϊΙ,οοε α Ια Γθ8Ι1Π&θεδ(10ξήαΜο

α Γα‹:ὸ αεοα1_Ι?ιιεποικιο (:αΙΙΙΙοϋ, !,

αιιριεΠοιΙι_ζο βαφή ςομοιειςο_, .; η

τιόοίαουέ ῖαϊιιαεΙο =[Ρ.:ΚΒυΩιἔ.ἰμ ;Ϊ;

“και <Ιαοι,ταεασΐαι Με Με @ώ Φ=¦Ξ
ΙΙεΙίαά:ι εΙ6 ιιιίιΙα νικ εα·άειια.εΙα Ι Ι -

Μ”, ςοηιοΙΙ:ατό·α τα! σαΙις!αςΙ α- __

ΙιιαΙιοι:ταΙ,ο @εφ ωαε Ιοει.ιο- # ι

ροετΙεΙΙοιαιαε Γάξοοζε οιι:,σοκι

αττΙΙεεα ΙιΞΒιε @ραπ ο ΙογΙοο

Μ; @τη 2Ι90Γοοοιι Ια εαιιατι,εια,
Ω :ι ο ι ασ

`



ΑΠΤΟ Με.. Η@Με εΙει· μια: ε_δσωρι·ο; Υ

ι·ήο,σέο Ρετστωο άξ:Πο: ΐο ηιιεΙ

ΜΗ φα18ι“δο ειπα: εΠω δ' μα.
Ωὶ€ΔΠ`επνΙοῖεειμεεΔΪΜΩ άδοίΐ:·; ·ριεεε

σωστο ε!ωε ετΕπίεΙΤωι _εωΙξιόοε

νοδπτώσπεόε σεοπερο.ίηι· ε ία

πιο τοάε Ια ποάκ, ηγιψεντεὸοε

ώ: 1εοΐεξ ηικΠἰοτιοε «μια όίι:ει

εμε ΔΗΜ: Διειάο: ρἰἀἰεξοή Η: ρω·

το : (ΜοΜω όσ Η Ώεάεπε ρεεε

τοτύο:!εοψηε!Ισ ριιίοΓε 2η;ησ8ε ε·- ε

Με Μ·οοπι:οτεεἰοιπ χ ρι·ο:ΜΠΔ , γ

οι ὸειὶι· ηπα €οι:Ιο στο ί·ιψο Με ε;

Μάτ” γ :ειπε ὸοΐειᾶΒτἰςιεἀ% μια”

ςοίίΉπε ε!ε Πττ°ετόε,ιμέ τςεεηοέξ

2οπ5ΒΞΓιευ Με εοιποκεεεε δές.ΑΠΗ

Π,ησοφΙ!ρε στη· ωο]σ ρε; ρέει.

Με ειπε ΙηερηυρκειτοΙα Μαΐ

Πάα φα ρτωμοόο επεσε: ρου

στη :1 Μωβ ἑεεϋἀε,γ`εε”τιῖεπεἐο

αμκ ΐτοΗω,όυ6σσε1·τη!μετεεεδ;

ρω· «Με Ό οΐεπ ΠΚ η_ϋέΒεεόσ άε

Η πεσχσε_είβετασςο:ΠΒΐοβέδ :με

Μακ; εΠϋϋὶετὸη @Με έσω ει;

Ρ:ΜεΕ5τσε:εΤ Ευ νἰεηἀτε!ε_τεπ τοάί

εάοΓ:°ρεεΐειχετιιεάσ:ξτε (ιι πρ8ω·..

“κακη πι€πιόεϊ @ε Ήρζόδε, γ

όιετσηΙεπω εί1ΉιΞΙΙ:ις!εεε άμα '

Ο άοβΙΖ:ΒΜε «τα ίηΙ1εετ,ω ι·:βο

- . . ε ειπε

..ι 'Α.
π



ΑΟΤΟ ΧΚΠ Η τα

Μ Πι νεήε2 όΕ:Ψεπι·άτέ& άα[Ιοδ ” ν

χει ιη@ : Μπα, ε·ενηετα φεταιΞουἔΗ

ω. ΕΠοεςοπιο Μπόι;;οή Μ- £

ιο ε! όοΙΜηβ0Μπιμο· άι” 1ο ΜΗ( °

:ι , (με ο «ρ;|ΐορώπ:ιι3ει ω» πω! |

Με του εΙα Ια:·κευτιππω γ' @Η Η

'παω Με- ρτοπεΜτοπ,+3: Πτι `

ει; άι! ως: Κατι Ιοε~ὸοροΙ!ε:οπ: :4',·1+

'επί ἱ)ειςππ;τ›οα ππὶαπιοηνημδ, >

ιο!οΙου απο ροτιο Π: «ποσα, ρε· Ϊ

Με ἀεὶ φωτ "στα ςιιεεΟΑΒἱηπα ροεοπἱεπτρο ωἰε ρικΠω Τ:

πιω:: απο Σειιἑει` :Με ὸε--ἀιπτοπ- “·

ενο με; γ;» εΠε πω! τεεοιπόσυς· β'

αε!ιο φαω γα Με άοΚΗΠ18 ε; - =`

κεἰὸιω τρωω” σο ίε ριιιΜςιι. -

0ι=ἱεΒτἰωω εοωρτατ,ηἰ ΜΒοι3εΜ -)

·# Β” νωεε,πο το ΒιτθΒοεε το τΞ-° Ν'

1ςυο @Έμυ τω ΙΙο:Μοηικ απο Μ

Ν9-ροεο νοοαήει πω Παω ω·

ττπιτι·ηεπτο , γ πώ: ται ηιυπιτα 'ξ

Μ;τιε5ω Ισ Βέτο, γ μπω =ΔΜπ ἴ Α;

Νφιε “πω”, αν ω:ειμ.ιὶυο;φο@κι ψ: ω.) μι] ηιπ: πο ΗοἱἱΦῇ*#ξ·'Ϊ

“του Π) Ποστ:: εοπιογο,τν› ήΉΜου ρωώ κι ηπα γο ρόετόω ό ν· -

"ΜΚΟ ψήστε” φωσ: ΜουσίΜ:-) ·2 -

Μ". ΠΙὶ·$ ΜΒΠα$2ε επ ρ"ΠΟΠ ' '”: ΐ

ἔ©πε,‹ιιιο στι Ι:ωρτιη:5:ι πιέ:Ι:αιζθ- '

Ο ; τ ·: ψ:
ή. .



_ῖ Υ

· τ : Ι °

‹ ΙΣΠ-Π) Χν.

δΘἰτἔΞσικ ρτ:ττΙσ σωστε,πωτττο,

Υ Ιωτ-τωΡΙΕτσο επιτεο5 )· “Η ., ζ

πι1τιτ::ΙΙ.Μποσ σε τπτ ττΙσττοϋ. Ο

ΠεΙεΙΙΙσε,ΜΜ,Ιισστεσσ,γ ουτε»

:Μισο ,σοετττμ ω” τω: απο·

σώσε εστι το Ματ ίσο-ετ: το Με”

@πωσ ΙποΙσποτι:το ΜΙ” ωστε,

»σεΠεοε εσεεττσσι : τα τοτε , γο

νεΙΙΙάτι: τι: σπιτια” :αποτο σο.

Μμωμ ρω· :Με , γο .ΙαΙΙτσὶε,

σιτε επτα :οί-ΙΙ ττσίαοτ:Σ Μια. Ο

Μεσ,γ έσω τιισσώσο,σοε Με

:κατω ρσΙΪιὶΞσ σετ "τοσο ΐρτσ

άσσο, γ. @Με το εστΙΠστιτε: τσ

παρτ ΕΜΗ σιτε το ρστόοτιπσε ΙΟ

(ΧΙΙΙΙΙο,γ ΜεΙΙοεο,εεσθσοτοε σε

τοπικ ττωετιετΙ τωΙ Η;» ηίι ναοί-τ

Νοε ετιιστεε:εσ πτσΙ Ιειοοτ Π: εσυ?

σΙστοιονιτσΠτο: τω” ρΙτιιστω:

τοττΙσίε ΙΙστο τ-ωω 8ΙοτΙα, τπτ

ΜΙσσιτεΗτσ σείεωίσ:Ι:π μπακ

σεΙσμοίρε-τ!στιάωστυστε Ιω Μι·

τ;ισσρΙ'σΙοε·:ε Ισ εοσιττστωτι :τι

εοΙεΙ:τω: Ισ; :σωστα Ισ τω τσι·

πεο ΙΙοτο : Με ΙοττΙοτοΙσε :ποσ

Με ό·:Ι Μαιο Ισ Π.τσιιστι εστπ τιιεΙ

ιτε νξΠο ο Με ΙΙοτοε ο°ΙστσΙο: Ισ

τοπικη σε οποτε τ:σΙστι Α". (ζω

*" τα Ότο: Ιιτι·ΙΙ..Βοο, οσο Πατι

” .” :Ισ



ΑΩΤΟΧνΙ. πό:

Βάια το; εμ1οκ4ιε, :Με Νοε Μετά

ωο:,!!ωρ1α.:οε @σε , τσιπ! ίο!πο

:ο ν!ς!σ;έμ;οοοόο να! ροεττο!Το

‹ςἰεττο,ο:ιχο·Π!ο!ε ο!π!κ Μ! ?οπο

οι η· οκ Φο!,οιππο οιπο Η: Γο!ε!ι

Μμἰ:χ τοπ-Με εο!οε ίο ροο.!ρο νέ

Βεμ· εε!ωροΒ!ο!ο τοτηοοκη· , γ

Ξο!!οιῇ_εο_ε_ε! ΓΩ!ϊ18ι“0 συοοα› , ο

εμ νέ8οο;Σο οι! κ! Μπα ΒΜ·.Βε

Ήωἐ Ω !!4$!Φ Με: εαι!εκκΗ ἔ Η!

;οοεττο,γ !οε επαιικ!οτε; πω Με!!!

οςοετοοε!οο!!ι ςιιγτε ἔ σο π18005

ΜοΉι!οο!ο ροο!ε!οο ‹;!ο !οε άο

ζμποιιοοτσε,ο ε! γεττο σ:οι·οοτΙο0ζ

οι:: ;ηοηοοε !μ:Βο!!ο τοὸοεοπἔο

[οοςο τοἱ:Ι›!υἐιιιετο ο Πιο: ο Βιο

χ·ο χοροο ο! !_ο; ,γ πιο ομ:ια!οτο ων

το Μοτο: ;οοοωγ οε·Ιοουεωειε

ἔσω! ῆ€ηΕφἶ€η5·ϊἔ!°,ἑ ρουκ:Πο! πο

ε!οΧειοςυε! ν!! οι: ρωο °ί`οοτὶιΜἐ

(ο ό‹: Η:: χχ!!!ε:ιτ, εωωωοσ.ω

@ο ηοε!πο :Πο :!!ι€του! 66 Με!!

!οεο,γ Με ωι!ΗΜπο οι! νοκ Μο

Βτο ντττωομοκ !ιμ!Ετυι:!ο. Απ!.

δ! οίΐο ε: νοτο!εό, @ο ου!εοο!ηοτ

. ίο ρυα!ο τουν3: γεο€δεοέ ω σκι

@Με ,ουοοο!οο!ο εοοιιο :νουά

!ος·ία›τα Ποκοπιε ιο , φα: (ο ,ο

!σε αιχεο το ε! κα!!κο οοιοο:'·

δ

ο κ



Μ.

=.ρωΤο :ξν.

Ιε νεαη€οτπο, γ Ρστόοπά8 , γ α

φα: Βοι·ε:πο σου: :φωτορω Μ3ε.

Δε Με ρΜΙε!ετα »Δω εμε Μαι το

41τοεἑἴὶτ:&Πτιο·ΙιοΒοῷπ [εε Μετατ

ΒυτοΙοεσωοτεε:γ Προτ:Ξρ επ

«Μο αμε! απ: Μ", πιο νιΠε ῆ

πω: ςιιιιιὸο ειπωιισε, Πωσ Π;
Ο

με! μου ναι·άιι€σ ΡετΔΏοΙἰΗο, ε!

-δεωμτϋοἰο ιὶ€ οι:Ιάβοει : μια .

ςμιο @πιο Μ1τια:ιοτε ε! επι @ω Με

ΡμΠεΙΤογο επεΙΒο ρω σοὶ (ει·ιιϊ- ἔ

εισ,φ1οΐεθω στη εήίὶεἀε νετ·

πνε,φ1ε!φτωτθ: Μαΐ, γ κά:: Η

 

,Ιοε “θα οϋἑετςοε εε ερττωΙΙε .γο Ν

ειἱιαϋὶετα πι€Η'εϊτ: Ροτε:πάε Μ: ώ

`αφα,άαι·ιο "Με ηιιἰέ βε1:όεΤΟ Ο

ίαϋουηποΒοε3ο οοπω ρΜΒ,ςυμ

χο ἰεώΜτἔ: :ικωετ°νει=ῖε2ε› :δ φα'

Με!Ησει ΙΙοτε-εμιευτο :στα Βοι:ι.Δ

ΕΜ. Υ·ο ::οποιεο εωφ στα: `

εοπηαιΐοτο ·όε Ρεπιπετιο , αποφ:

όε κ:εωει1Ιοε , σεμιω?; Πωπα δοδε,

απο Ισ αισ.οωμοΒΑ · Μπότα ποεΙιο:

φΣωσιωΗμτ(ω Η: Γειω- από::

ει ίΕσετο,7 είὶε ίεκὶ Μαι εα_ωΙ

πρ:ρωτι Ισ φα: ὸΕπω. Απο. Μπα' !

Μπακ ΗΜ ρ!πει·ηιιο αν: απ) ώ

Με” ε:ιβ ΜΒ $οΠο;γο Ν: ΜΒΜ-ρ

ῖὲ› γ ἀιτἶ: ωΗ Μοτήε:, γ οθοεἱ

“ Μαη



ΝΕ: κ '

Ι ΚΟΤ Ο Χν. _ Μ; Ι

ωΙωτω,ΙωΙΙαξεμικ ηο_Ιε όςΧι εφ

ε:Ι ειιοτρο τοΙΙΙ ‹Ιε ΙΙΙ Ιπ`εὸΙιο,! μη·

ΜεεωΙεΙριπεε :Ι θα ο ΙΙΙ επι:: Ικα

άῖε τευεΙατ €:ΙΡΙ:ΙΖΕτ εδώιεο.·Υ απ

ΕΙἰςΙ:,ειΙΙτια ωΙο,οοΙ·ρεΙΒο: μας,

ΡτιΙΙΒΜι τω ΜΙ: τυέ τσιπ” ΜΜ

Ι:πηγ πω: ο ΙΜ ι:οαιρώΙα , φα

εΠετμε εΙΙΙΙ πΙυεΙπο Μα, γ Ισ ΜΕ·

@η εε εΙωΙερι εΙτε_ΙΙΙΙςΙεεΙιεΙ και

Ιπωευο ωι5οιμσΙυπΙοςοβ Με νΙεΙοε; ὶ

πιο Μο εΙυ·έο:ιοετΙ:Πρμτε Ια ω.

τα :Ηττα Ιἱποὸσε: του ριπ:ι1ο Πι

τ::Ποτ Ιε εοΙ:τε ιιΙΙ:Β:€ π1επτοτΙα,

ΥΡΙειέιει ρ:τεΙΙ‹Ιο: άεΙ ρεΙΤ:0Ιφ

τΙεωΡο:‹Ιε νο μ, φα γο τωεα

τςτο1ι;ϊυΙεωΙωά: πω; ΙαίΙΙππι :ξ

ΐδ)·ά= Π] ἔ==ὶε=κιω·: ζέΙΙΙΙΙ η” '#

ΙΙΙ ροικηΙ νωΙωΙτς.ΙΙ εμε σκιφ

ΔιιεΙε φερω ρετΙΙΙό;ΜΙο Ισ :μη

ΜητπΙότε τΙέικἴ, ηι1οβΙξμΙμετ Ια

@ΙΡΕτουςο ‹Ιε 0ττο τοΙοεμοςιιο Η::

ΒΙεττο;μετο γ: Ιο ΙΙεαΙιο σε Π” τιμ

πκώο,γ Ιω ωιιεκτοε Ιττεεωρεω

ΒΙεε;γ τοπικό ὸἰπεπ:Μποτεπ, γ νΙ·_ .

ιπιποε,ι Με πω” πω ὸεκε :καρ-Ι

80,ΒΙΙ.ίθ γο Κε Με όιπξ ό. Απυοη;φ.

Μπορε σ'Βει1εμΙ]υ:ΙΙ εΙΙοε ει ιι ΙΙξΙε

ὸιιὸο.Αγ ρτΙιω,εοι·κο (ο: χο ΗΜ·

;Ι9 τη; εο18ΜκΒ0ΙΙιετ αΙΙ:ω ω



Ά (Ϊ Τ Ο ΧΧ!. °

τω: ειτοεμιε ω- πιο9ε,γ ε!62! π6;

νωευσ Ώἱο:,ηυε ό: (:ι!ι!!ο ίζἔ

τω!) πιο νεο8ετέ.ΕΙ5°·.(`ετα «μνο

στο, (με ειπκ;υε @Ντιέ :!!φετυσσόαερο οιττ.ζ εΐεί!ο !ο ουκ

πεε,ρστηυε Η ραΜόε Με ξ στι:

τ!ετοπ.ροι·(!εΓευΒτ!τ ε! !-€ττε10!

χασω!! Π!επε!ο ει! ν!υο μ" εικτ-'

|ς!πτ!:2 !ο :με τω: όὶιε: όο σύ ν::

τικ!υ ει το σεβ: το σέν:κ!επο ή!» Ν

!ε!εφ.γ !)!0;τε "πρεπε , γ ο!εἔ'το

τη τικ οπς!;Μω!τε,ηυσΒέδ πυι1ε

Ήτοεε! Ρ:παιτσΕίσο γ !ιετπκτω:!ει! !

πιο ίετυάτ όεν!ετέεο : ειπε: Η» Μ: !

·οι!ιιετθάόόε: αρτοοεε!κτ: ροτοευυςυ€!0εμ1!έτσ!182.σέ μη· 8ο- Ν

σετ Μ τι: ε!υ!σε εσωροίπε, πο Ρο

ότε Μ· ρω ς! ι!άιο εμκ: _ "τὸ νει·

πἰο:!:ι ωι:Πι Πρμ τκκτεΠωἐο άσ

2ἰτ,ρυ·:ε (ιεΒ!6.ςσο φύση ώς: σο·

Ε!εηι!ερυξε:!!!!! Βοτπνευέ !”ογ το

ποσπ!υ, α!!! Μο!!! ορεττοςυ!Μο,

ῇωπεε Ρετε!ετέ :π10ε!!:ξ σ:ο!.ιε! πό

Με ό: (]ε!ε!!!τκι : εμε !)!ο; :η::,

Μπηρτε :κικ!επ ε!!! ήπος!η _τοπο.

:Μο,Υ ο!!ε·,εοόοε, τ0€κ!!0 ρ:ιτ!επ-:

το! ε!ε Με εμει· ε!!:› ςτ!ό,ε!!ι Μπι!

!ικοοπτέεττοε, τ!ε ι!οτκ!εωι: ίε-ῖ

Βιι!πι α!Βυτιμουεε!ιο: χ Ι.ιπ!)!δ

ΠΙΌ:

 



Λ ί: ΤΟ ΧνΙ. :η Χ
εΠοε ροεσε εττιΙσσι σα: πιο σσε- τ

Ισια 110 στι: τσκ” σιτε ΜτΙ.,

μια γε ΙιιΒ:ε σιιστι άστο σε όσιωι·

Ισ νΙα:Ιστγ σιτε σπασω· σσίΙστιο

στο σε α σετ σε π1ΙΙετΕ6; γ οτα! τα

ττισιιωτισ σοι: τιιιιιαι @ποσο Μ.

:οΒΞΙα:ιΙΙὶ σώστε: εΠ:ιτ Η σώστε,

Ρστσιισ σΙ ΔΙσυΙΙ€Ϊ σε Ισ :Με σιτε

εΙῖὲ ρεεισΙσ μ” σΒιέιο, σο ο να

μ στ; νΙιΙό:; σΙτι,σιισ άσοι: απΙσ Δ

εσΙ£ τισ σωστα ρω Π, τσιπ” ει

Ρτοικ:Μτι τ· ηιιιΙετι: η ρατσεσ

τμΙ€ εε Μοτο σε ττωσ,σε Ισ ΙΙΙΕΙΙ0

ττιε·ΙΙειισ «Η τ:οτεσ ι Πὶοε σκάι:

εστττΙΒο σιτε στι: ιτσιτ,

Ατ8Μιτοτο τω Πετ:ἱττισΙ:κτσ ν

πιο.

ΡΕπ/.ικάσ Ρία!ω·ίσ,7 .4!ώ ισ

τ2:τβι @ο Μ:ίτύω ή @τι έ:

Η ·υές·έτσΜΜ τΦτωπίο:|0 σκιά,

βρω ω: μα·ιτΜο,9% :τι πω”

τισ:4ΐ.Μ ΡΔΖυπΔΠὅ9/ὁΜε τ! (κε/Β

υπἱεπ20 ἐκ· 2ΙΜ:τω,] :τι πυρά”

9ΜΜΒ!ΗΜάΗ “τιμπα Ζωμω

Με: στα έσβι:ρ.πέττ.τ ομ,σιισ απ?

Η.: τ: Δικτ·ι::ί.ε μια: στα/ω ΜτΙ-μ

Ισρρ7ωτερ :τι .εφτά ρ @ἔτι τ

ω

κ



ΑΒΤΟ Χν1.

.Ρωι:Ησ. Δ Ζ.απεσέα;

Με!!θ:...

Π!!! οωἰΒο ιΜ:ο,ο! Μοτο

ρο,Γεροο Με ροτε:ν:ο ἴο

πο: να! το·νο ά!ιοπ, ‹!ο

μπα: Μέ τοοοοε:εση·επ

Με ω; ‹οπ>ο ο! εἔο:ο ε!ο ήο.Νο

:αν :Με του !ἰοει·ο μια! !ποντ εο

ι·οο !ο νἱό4:!ο πτοςττε πο: Πμοο,ν

τοοω,όο ο οπο! Γοοπο: νοτἰοοε,

γ !τε!ι!ω Γι! νεοάο!·:ι πο: οτο!!!.4- !

πο: , Θεων οπο" : ο!!ο πωπω;τουγε!ωτοξ Η οπἰτοπιοε οικί!ι·οι

ἱΒι!:!σε,ποἔί!τοε !ιετωοοοε,ν ρο

τκτοττε ει! όεττοε!οη τοι!οε !ο; το

πο:νο!ε τἰεττα, τοόο: α:Πζο επ

Πω ρετοετοω ιοοτοοε!ε: ν μια

.!οπποε έικ!ι·ττοε ο!ιεοάο επειτα

οο!ετ !!εωσε!οε,ν!οοοο τω εἱετ- ,

τω ίσιοο!ε:,οεικτυοε πο” ουεθ

τοκ ΜΜΜ οη_τεοιομ›,ν εριοηετ

' Ι!!!ο!!τοέ €έιά!ε!σε μια! ροάρτσΠο

ίο;οο!ο εο“ω!πορο Με “ΜμΕ ι!ο _

ἰοηποο!!ο , οι_ι!ο Γο!ιο οηοο!!μ

οπο»! νο: οι Η! ωυοττε:οτε!εοω

ποσο οοεΗτω ΜΜΜ: σοοτἱαπηρο,

ουσ οπο: νε!ε μοΒρο!τ ,ουσ Μ·

_ Ρα:



.
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ρῖωοιιὶὸο;:ὸοαωπ τω: Με Β:Μέ ζ

Μ: ει όιι!τε ί.υτεΠοτ:οεοπ.ρι«Μ

εξω πυο:Πτο καηκε Βήτα απ» από

ός;,ιχυειουρ:ίΈτο εΠεόο ταμυοτη

ροΕηυε ναινο: ἔεΓ:σπίΔὸς›ἔΤἑ`ΗΠ .

:!οΙοτιόοϋε πωιπ!ο:; Μ ‹;ιιιειΙ ω;;

ιπδώει ἀΗἱεεοιπ όσιτειποε Ρο.

πςτε!εΐόε ειπα ροτοϋω;γ Ιο (με

Μακ νετ-εε ωστόοε ρψπηύεόσ

εήείϊε ωΐο,:ιοτει »γο εκεειπἰοιη

πο φωσ ροκ υιιοίὶω πη;!έεςιη.

Με Πιί:Η1°8 Ιιήε επι ι·Μοοε κ!ο Ισ

τομ;:., μια; ρωταεεήσ για :παμπ

κι ω ρτορἰμ σεΐο,ηυο επ Μ ου:Γ.

τη,εμιἰτετΙο Ματσε Φ: !ευρροε

ἀεὶ νιι!8ο:ροπ]υσ υἰπΒυππ νἰι·

@πιώ :η τω ριιτΡεδα,ηι1ε ΠΟ: 7

:ετ1Βε νἰτηρετιόοτοε , γ·ωσ|‹ὶἱ

ιἱε οτα: πο η”εοίο του φ:: τιπο

ομ_ίωεουίοτυο Ια 1ἰωρἰε Μπα

:ο Εμ; νὶ:Βἱη;:,ςι1ε απο πάω με »

:ο Σεα1οωἰ:ητο :_ φπα τε]τινγτδ.

!ηο_ίἰτο._ρῳτεητ;Γεο ει: :Με Ια

ίυεΜεβ ‹:μ›ὶφο πιο Μ· Ειο1Ιστεἱ ρω
οίρςιβετσΠ3ΩΝΩ! Με ωι·Γυι6· -

Μη;; Ξεο.έμιζεςμω6οπΙοε φωτα.» ~

›τίπσ·ίρπΙε: εοΐε;,ηικ: επ Ιοε αιΓ

ωτίωτω ἰΪειἱσπ›οηὸειπἔ εοιπυἰε

ο ει ΕιΒ:τ.Ι.ο Ρτἔπιιοφμὸὶἴετεΐὁ,

. _ ο



· Α Ο Τ Ο ΧΙΙΙ:

Ιαση6ΙΙΙεΙσό,Ι: νΙτεΙπΙώό.[.σΙΕ:

Βιισόσ, ΙιετωσΙιιτε. Μ» τοπ:στο'

ι·:Ι ΙΙΙτσ στἰΒσπ,ιἔ ρατΙεστσε.Ι..ο Ε

ΜΙ,τΙσικια ‹Ισ ισεΙσ σΙΈσ Ισ ὲοιδ

πισιοτα_σιι:ΙΙΒυΙετα κ:σΙα αμκ πο;

@σου ΙιεΙΙΙειτα ΒΙἄ ευπψΙἰεΙμ_ ΖΩΗ.

ΒΙσε Ια τοπΙστιιε ΜΙ Ισιϊστ ΡΙε:Ισε:

:Ιο,ροτσυσ υικΙΙτσε εΙεΙσο: '88.

ωσεωωΡΙΙ.εΙσε ωσι1εΠω νίεΙ2, Ν

σα: απο; σιει:Ισ σ @τοτε ἰ8υσΙ

ο Μάϊο ΙΙΙΙα,Ι:εση τι: νΙττσεΙ , ὅ:

τα σοΙσΙσ Ιωετο,εμ.ισ πιο ΙσΒτω·σσ

ωικΙΙσε σοι: Ισ πιστοιωω Ρει·σ

εσωσ `είΙσ (σε σΙΙεΙο εΙσ Ιω μι·

(Πω , ο ωιιγ εἔωσ ο ΙΙΙ: ωι1€σ

τεε:εσωσω Ισ στὸωοτεε Γστέ: μ:

εΙιετσ,ἑ πικΙΙπι ΜΙΑ σΒσεΙσεείἱ,

ΙεΒοο Πι αΙΙΙσ νΙυΙτώ ΙΙσπσίΙ.:Ι ή ·

ιΙΙΙ,θ: ΙππτυΙΙΙ:ΙεπΙ. Ε”. Ασκ Η Βἱσπ

Ισ Π: ΡΙεΙΙεε τεσδτατΙο::γο,γσ,ρετ

ιΙΙ‹Ισ σε Ισ απεξω· ,πιω άπο Γε σε

σρο.ιήσ ο Ισ νήσηΙσ πωΙοτ (ΜΙΓ

τ σ Ισ Ισ Πωσ :αση σσἰε·π ροσ

Βι νΙτέσε φα γε σε σπασω θε

ΙεΙΙΙπο , ατά:: εεοπΙ:ιΙε , πω:

εΙυΙεάσεόε απότσ8επ ΕΙ-ευεΙυ,

σΙτι::Ιπ,Γείιοτσ ΜεΙΙσεσ. ΜΜΜ

ασ Μια :Η εΙεσιπΙΙσσ Ισε:ΙΙβεω

Ήτσ σηιιΙ Ισι*Ισπει, οχι” ο τι::

Ρθῇ

'Π
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ροότεε ΙαΡτ!εΠ`ο εμε Με με τε

αιίστ.ΜεΙ.()!!ε μοι·Ι)!οε οσε τε

ομεπ,άεκα!οε ρε!τ!ω·,όεκείο; ε!ε

ηεπεεπ,νη :Με Μ οσε στο :Με

:πιο Επιτ.εο_ο! επ οτι·ε ω!!! ειπ!επ

θεο:τιο ροτετε Μο οσε Με ι!ί:.ε

ε! εοι·εεοο ε! Βτεο Μια· @ ο (ἱε

ΜετεοΒο,γ το‹ὶο !ο «με οσο-ε!

το 95;;; Η!! Με ροί!!ιάο, πιο !ε Η πιο

βοη !εω:!άο,0ο !ε ο Γε Μ, αφτο·

;."!εθωα: απο ε!!ε ε11!όεόο :με

Ήω,ς;:ρι1εε π1απόο!εε γο αθώο

'με ω ν!!!ιο; οι1εροτ άσσο: σε Η

6Ξ;ο!ε επι . ε! πιοΙ!πο: οιι!εο ε: ε!

εμε πω!» ε!ε οιοικειτ ω! 8!!Με2_

?οπο ερτπτει· πιο ρ!ειετεε 2 θα! ·

!έ!ο ε: σύ «Νήπιο, ού νίάμω! Γερ

@πρι φαει: γο κεοΒο εοε!επωϊ

Βίρετους:ι ;εοποπ:ο ε!ε! οπο: πο

@Μο εοεπίιε!όε.,ροεε ε! Με πιο

:σε εεε οιτεεοί;ι :Με ρι3οάο με

8οτ!ροοπ Μ:ΜΜΜ όε1 ωοο‹!ο

τεε!!›εο τεεοπιρεη!Βε!ου ετ! οἱ

οει·Γο 8εοετο:ε! επτα· πιο .4ε!!πίτε

ίἱοοίο!ο οπο· ρω· ρεέζε; επ ρεπ

;ίοι· επ ε! :πε ει!εΒι·ο; επ νετ!ο οιεὶ

Βοιο;ετι ογι·Ιο :πε 8!οτ!δεο; ω!» ο

έ”, οι·ε!επε οι? πι! ο !!Ινο!11ητειο8

@έ ρα!!! οιιιίιηε οι πο: , σου!

! “ · ε!



ΑδΤΟ ΧΧΠ.

ε! !:ὲ:!ῖ :Ματ ε! ωο:τόο ,!!ετώ.

τω: εοο!ὶΒο: Η νεοι!ε:ωτο ε" τω.

:το Δ:: εικττ1τεο: ,πιο το!1ιιγ:ξ τί:

(μετα: ι!οΧοοπτε :Με :πιάτα τζο

τωτόε!,Π ε!!οε φατσα! Βοητε!ε

πι! : :το ριεο!εο επ ο!!τιε νεπι!ό:.

ι!ετ,ο! ε:: ε!!οε εο!ττο:ετττοε ; :τικ

:Με «Με Η: οποια ποτε:: ο η::

Η: €ε!ο:!οτοεκοοΜε ἔσω: οι: Η!»

εοι!τττΣοιοέτο,θ 4:μιττττοο 8όπο:!!τ

γςήε:1 εατι!ιιτ!α_ !!πο ρτε!!ο·ροά:τ

ορτι:τ·μ: :τη Ρε°:Ε!€:Εο:›_Υ (η !”ερ:::

°:1ιτ>ο:ττο·ττ:οτἔο ου:0 ΜΜΜ!!! , “ο

Ρος Ω!τ!01Προ ουσ μετά! :Μ τω:

Βοιτττ!ο, ό:: :το οοττοεετ!ο ο!!

Ριτστοιτε ο :οι :τω-Μέ εοιιοεετἐ το

:μισο οπ:!τ!ο: πο οιιἰοτο ω::

ετα: ω: ίκιτ!οε @ο ο·τα::!ατοτω

οι Με τ11ο!°ωρ!2ε ρ!!ττε!ττε ο:: ο8ειτο

Βοπ1!ο:ο τορι!τι: ςοτπο ωιιο!κκ .

!τε!!ο!ει·Ποε ττοτ!Β00:!!!στο: :με !

κ!) φτε!ιπιετοο πιο: :Μετεω

(μια: γο,ττωτ ΓυΜι!αε ει! ε!!ττόο ,γ

!τοαἔε :Με φ1ει!σε ε!8ττοοε αυτ! `

ο:: Η ὲερττ!!οτιἀ τουτο” Ρο: Διο

@ο ; Με! :απο νε:ιι1τ,τοσότε ό:

Ειπε:: , γ :Η Οιη:ιτ!ο ε! Βιοτ ό::

Απτο:, :με !!ι·:τκ!ο α!ού:τ εοττδ-`

με! 1: ρ:οιποοε!τι Εὲ ωοτ·τω! : γ:

· τω::
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αυτή οικω (Με ωογοτεε ΡυεεοΏεπι

σετπ!πόε;5 το:ΜΜει ό ιισίωιοε λ γ

ἐΠεεΙΜοίοε Υεττοε , απτο Μ)η·- 7

Πιο £οιπ Πι ρ.πσΠε, 8εΈ35ιπυε ω::

Η Βἡο,(:ειιωσε εφιἶίω Ιππωτιο:

γ απο εισμιεΙΙα ΐοτςΞΜ:ι ΤΜπτ:ιτ,

Μ” άε! ΚεγΠω.ω5.6)πτικ είι πω:

ετσε·Ιαπέιπ:: ττσίΡΜἶοτοτι Με Ι;

γεε ‹:!ε οπτιιτο,ςοωρ Ριιίἰρἱπε, πιει

ε" όεΊ ΙὶογΜἰηοξεο1ι ε! πωσ.

Ρικε Ιἰ‹:›·πεεετὲιο;-3χὲτεπὸέ:ε Γε

ίποΐεε -, όεϋπο αφ” τυΙρειε Ι;

τποΜΒΙ6 Μ;; φαω ρειίΐει· Ε”

όοτιιιςίὶοεπιὶωποτ ίἶζε; οσο ῇωὶε

εοιιἰἶμνεηιιεἰμὶε_ τρΒοόο, οπττξε»

@Με ‹ὶε Πι πκπετιπΛεπτο , εφκη

σπόρ ω» ::;ΠΜξιιια_ηιοεξτε ω.:

τηο Όεὶείὶὶμεαἰἴεπὐέάῳβε τω1.γ [σέ

Πέτοΐοε νιΠςέμβτίτξέ; ἑπτὰ φς_θ'

ει›οσεὸἰείἶε ρομεπιζε:ο (η |ιμ.,ΐω”/

ωστε γ Δωρω πω 6ο; Μ αποψη

ΙτσενίΠο,ςυήφωεω ηοἑἱκ: Με ω, ·

Μάο Πο Τα πιιεί'έτο)ωςττο Με»!

ΜΗ” 60ιπο ίφτϊΕΠει:ι ι ππυεΜε!

πϋετ νο:·τιΜο ειπΐε;Πόε,γ ρω· εΠο

π; :Με ωοΗΜττπω μεσο, Μ τω·

αεῇοε: πτυοέτοεροτ ππί Με ἴοτυἑ

ἱοτςε:ρετὸὶεοιϊιπίε (ιι Ιιειἰειπεἱε,

ἱΩΒἱἐΩἀΟ εισΓοιιω απο 1:0άοε .

· 4 ' Ιοε··



  

ΙΙ

- Ι

λ Ο Τ Ο ΧΧ”. _ῇ

Με ‹Ιε Ια εΙικΙαεΙ: τοάοα Ιοεῷαα

εκει· τα εΙο ετα οι ία,εοει είρετααςΙ

όε-νΙει· Ια ιαοεΙιε. Α Μετα, α Με;

Ια ἑττετατἰτιαὸτα Ιυετα Με ΙΙΙοεψε

γ εΙ επ8αίαοκό Ια νεπΙαόετο απ

όοτ, 630Ιεμ1ΙεΓο ιπατὶὸτ›,οἐ_ηιικ]

· το ραε!τε, οι Ρατἱετιτεε; ΓαΙτατκΙο

τω: (:αΙιΠο ως: Μια Ια νΙεΙα ;Ι:

' σ:1ιιαΙ ροή εΙ εε τι:Ιἰ 8οιε,ωεαΡΙ

·ιε. Ι.τισ.εαΙΙαίεΒοτα.εΙοκ:Ιτα ευ

τοάανΙα ρει·Τευει·αο. Ρἰεὐ; Με

εμε τε ρατεεε Γεἔιοτα ωυ8ε:ΜεΙ

ιιετποε ΙιαΙ)ΙιιτΙο α επιεΙΙτα ΙΙΙ).Ι.

ὁευεωοε ΜτΙ:: ραττε εΙε τουτο

·ζοι110ΠΝ: Ια ΡΙὸετιἔ εκατο ειπε ΙΙΙ

Ή: νοΙιπΙται! νεπἔαἔ ρα τα εμε όί

;_ α εμ.ιαΙ Ιε αΒταιΙιιἔ ?Με επ Με

ί Ιἔα: ΙεγΣεεάαιπ ΙΙΙαεττα‹Ια Ισα εοφ-Ι

 

' Εεε-εε επυ8ετεεζαοΙιςυεε&ω ΙΟΙ

ΉΙ.ΕΙ'ρατετπο εκαεΙειή μα" εΙεεΙτ.4Ιἰ.Ϊ

@ε ὸΙπε: ζ ευ εεε 8αίΙοε τἰἔροἶέ

φωτ Με αΙε πΙερου :πιο ,ζωο η

Ι.ΙειΙ:ιεΙ α· τιιιεΙΙτα ΙΙΙ]αΜεΙΙΒεα>ειΙΞ

απο Ια εΙραιττε ἔ γ εοτυο ρἰετΙΙα5 ΙΙΙ

ίαΙ›ε εΙΙα εμε «:οΓα Γεω Ι16Ιατεε!ΙΙ

Η εαΙ-απ,ο ζ εε εαΙαιἔ0 ῇ ΔεΙαχυΙΙὶ

1απΙΙεπτο σε οια:Μο γ ωιι€ει· Γε]

ρτοετεευ Ιω ΙΙΙΙοα2 ρΙεαΙα: :με

Οι ΕΊτεΙΙΙΙ.Ιαιί ΙἰπψΙε Ιε αεακιεα

ΨΙΡ::
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@π εΙείεο,ε!ε Ιο φα πο ι:οι5ο- η

πώ ω οιπ:ηε1ιόορωωΡ @δία

αν.: ίεΒ:: απ: :που εοφ ε! ρωΓιι

άεπτο!ποΙοετεεε Γοίιοτ ΡΙοϋε

ο,σμις Β Δω ο Β:ικο εΙε ΜΒΜ

ίω,οἔεοτὶἱἀε Βείὶο ω καφ- Ψ

πω τοιπετ,αμικ1|ο Γοι·ά Γι; ΡΜ

ετ,εσμιε3Ιο αυτέ ρου Βιιοιιο,ηιιε

ο Π: Με" Ισ :με τεοέ>_ο "Μο

π :οἱ ευ:πάεό;ι Ιιῇα.Μ:ἰ. [..ιιετε.

ω,[.ικ·το€τἱε ,εστω ΡτεΠο , ετι

·ει ρω· ε! νοίὶἰἔο 4:11 Μι ΗΜ, γ εἴ

ΜΜΜ ι1Βοϋ1Δ,ΜτατυΜρε!0$

κ ο!εΒεφςιιε α3ιι ;Π8ιτττ Ηιιἔζὶιὶό

του'ίεήε , 1ἰ;τ_οηιι_ἑοτεε ηιιε νηα

οόωπάο «πω εὸωο Ισα, ίτ:Βΐι

Ωω εποῇαὸ:ι ἀεὶ εο·πεερτο επι

μΐιοΐο φωτ τωικ·ο άε πώ ὶΒτιοτεΪ

ὶε.ωε.Υιι ν” ΙΕίιοτα.

ΑΓ8.1ΜειστοιόεΙ Πε:ἰπιοΓεΡ

ώ πω: ε&ο.

ΕΕ.Μ.α έκα"ΜσΜ έα σίώπάϋ·

σ! Ρεβυ·)# ἰπ£σ φω17ω· Μωβ

!: Ιω ωεω·κο: :που , Μω!πιπ

ΐο ε! ωη[ήσ ώ Α,·εωβ επ..

/ι'ε μ·οράϊο· Λι φα! ·:›ο π.)

έ: £τωβ , «Μπέκ «ΜΕ

/ δώ;)
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δώ; , κι! μα! .#ίτι:ιώ τω: ραΪιι:1

Μπιτ £ά'τι: Ωω πωσ ε! βαστα

9α: ΜΗ "ω" Π'τι|τ)ΐο , ] _Μ;|ιτ|

6€Δι ι

Ε!!σΖω. Αι·ειι/δι διἶ/ΪΔ.

Αι ω: να σου “Με Μ

το: ρο£ο θ: νιίιτει τιιι

τοϋ: ροεσ Γι: ρε Ϊτε τιιιι

αιΙΙτ::γ:ι τιονεο Μ: :πιο

Εεεε Δω οιιιοτω.ιο: μι τιο Με επι-ι

ειοτιεε πιο τιιιε:ιτιιι8ρε : μ. πιο Μ;

ειισιιιΙΙτιειαε , ω τιι)τόοε ιιε· ιιοτΙιοι

ρω· τιιιαιιιΓ:ι : γ ιο διρετ Μοτο”

ειπε πι ΒΜτιω,τιι ρτείειιτε νεο :τι

πιτ ρω· τιιι ριιαιτι : αετιπιστω

ιιιτ:ϊοιι€ο γιτι Η τιιιΡιτ, εμε 6 το·

πιστα εΙέοτικήο ότι: ετιιιεΠει &ιιιε

Βιειι πιο ηιιιστε , άι: τιςιιε!Ιο νετ· .

ὸτιὸει·ε !ιοτπιιιτιειτ τμι:ιιιάο ειρει·ο .

τιιε Ια Πευὲ Με τιιιειι:ιιέ:Πε "Πω

τἔ ιιοΒοτιο (με “Η ιιιιι ιιι608ι1& ι

·Ιια τιοατι·εω36, πο πια τω” αφτα ι

> απτά ότιι ματια (οΙτι,ιιιιτ όεειΓ

αι ιιο τη· εμι·ιει·ι :ινε πο; ε! όΜιτό Ν

πιο ώ τειιει· όοιοτ ρω τμιιετι 00 ;

Π: Π χο τιιιιεττα 'ο τιιιιιετιι ,σοι-ε

τι” ή απ: άι:το @Η τι τμ Ιο ειεττο`

- Νι.ιιιτιι
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ο ν

ἔῦΦε Ηετωεω ττεγ$αε,οἱ ωσεί”.

τα :Με ρευε ροτ ε1ωε!,Μτπωετ.

ε· ε!ε οττο,ιμε ε! Ιιἱειἱοτε ρω ή:

;εωρτοπήο Ιποἱεειτο γο επιιεττε,

›ι1εε ροκ] Ισα απ: μασ .γο μου

Α όεεο!!ρόο : γ ῆΓο Η Με απαιτώ

γ ιπ3 (τοπιο σε .πεε!ετ:Μο , γ Ιο

το ) αντιο Νεο ο ογεγοεΙΙο Μή: ζ

τω: γοροτ ονκ!τυ @Βετο επ

ΟΔΟ Γεεοὶτ Πι εδΓεγο άι ΑτειιΓο,

ζ!ΓειΒε απο όεΙ τυοιπέο εμε γο , γε

υετὶε απ.ιεΗπ "Με, γ καιει· από

Με αποτο νἱι:ω (με ρωΞτΞρο-_

:ἰοο απ] ἴιιαοε,ῆ εοπιιετἴε‹:ἰοο ά

ἔοιοί`ε γ ώ.ιιτ:ε,ττο επιοαΜε Γε ‹ἰἰ

ιε,οιιε νο!ε πιο: νο ὸἰα ἀεὶ ΜΜΜ

Με ὸὶΓε τετο,εμ.ιε ω. Ιω Μάο ἀεὶ

πατώ γ Ιῖπιρ!ε.ῳἰοι·ο-ρυεε γώ!

τω· ε! Βετο, όεκατ ιτέί'πεια,άεΓρε

εΠτ Με Ιεἔτἰιιποε, ουε Η:: εγκώ»

όεε Μπι εΠεάο α ΕιΠι·, ρει·ο @πωσ

Μι ε! ρτἱωει· οίἱεἱο (με επι που

εὶεπὸο Βετεωοε ΙΙοτει· , πιο απο

τποτειιἱΙ!ο Μ· Μ” @οπο άε ω;

Μεπεει·, γ ο:!ε όεΧω· πω: άστο,

τη” μιτ:4 εΠο εε ε! Μου ΓεΓο,νἰἔ

ιΙο ω ρεγὸὶὸει ε! ο]οΜεοόο εμε ι

Με ετουιοε Μαιο Ιε ωυΒετ Βετ

φοία,ειιοςιιε ι;ο 1ο Γεο,τοκι=ιευ ει:

· Ρ δΗΕ:/
“ο



Α Ο ΤΟ Χνπ. ]

  

.ρετάΙσπ γο Ια τιιἩἰε απο: , ν σΙΙν

νΐι:5α πιοςΞα , γ _ ε ΙΙΙ αποφ Μεἶ

Νο εε :πω :Με Η τοΙοτ γ ω”

μΙεΙο,Ποο ρφρΙοΙο Πέ: οτι (ΙΙΙ

:καιω Ιο:ΙιοπΙΙποε. Απόε μια

ωΙ-:Γρα:]ο γ αΙΙ:οΙιοΙ, ῇ 1011520 ΙΙΙ

ἔπὁοε :ΙΙοε οΙοε,επιοεπ πο: :σα

ΒΙεπεσε,τοΙ: Βοηζιιοπε ωΙ"ω

ω! ωρα: ‹Ιο ρΙοιεηεμή:το ψ·

τη" ΜΙΑ 'και εΙ.Ιοε €οϋ0ΙΙουῆ

ΒεεΙπο,εοπωτθ: :Με ΒιιΙΙΙο:Ι,ΙΙιιξ

:τή ωπιει,ροτοσε Ια ΙΙατρΙεια ιΙοΙ

ένα Η απο ς‹›ο,οαττοτὲ ωἱ|ριιετ·Ι

τω: ι·εέζΔώ Ια αιΙΙο, ροή Ιω ηΙΙΙ

ΡοΙΤατσο,νεεπ ουσ ο; γε ά:Πεττα·Ι

6ο ο! ι!οΙοι·.Μεε ρτἰωει·ο φ.1εφ

ὶτ ο νΙδτοι· ο ΙΜ ρπἰιω,ροι· οι·τέ:ΙΙ

ται·Ιε Π Ιω Μο :ΛΗ ΒοΠο,γ Ισ Μ?

εστι Η Με ρσΠεόο , εμε πο Ισ ΙΙΙ

 

-νΙΙΙο άείροεεοιιε Με ω” εοπΙ0

Ν: οιιεε·Ιο ΜΒΜ· ΑττΙ1Γε , οπο

Πιο: οπο Ιε Ι1:ΙΙΙε Με ,ουσ ΙΙΙ

απο εΙΙΞ όοΓκοωραϊιεόα (Η ΒΙΙΙΙ

πεε,σοσιο οικω :πιασει :Ια Επι-Ι

τωεΙιο:,εει·τεΜ οίὶὲ Η: ριιεττο,ποΙ

όσα “ΙΜ @Η Ιιοκτοτε , οιιΙοπο

ΙΙωπ:Ιτ.Το ,τε.Αππ.οιιΙδ σηΕΙΙ.

ΑΙΜ απ:ΙΒιι:ΕΙΙεΙει ΜΥ. /ωω.Ευ

ΙΜ Ικτωιμω ιπΙα,νητΙΞ ΠΙοε,εμΙο
Ι ' απο



!!©το Χνπ.· Με

κ

τουτο ρ!αποτ τω: !ιειεεΔ ει: Μ!!

εισαι:: ν!€τ1€$, πευε!!κ!-ο ε! !πϋπο

ε!ο :τ!!!ειο: απο Με βοιετεωοε

μαπα: ,ειπα τα ν!!ῖτετὲ ;νετΙΝ.1$

!ιε·.ωο: στ! π!! :Πε , γ επ Η! τομ:

εμπεε! ρω Με!! Πιο μια: εκπτωπ

Ενω κ! :ποσα ώ: €ωω!ω , :με

γο μ ίἰεπτο κι :ι›εῇοι·!!ι :Μή επ

Κεε:ροτ ε!!0 !ει!!2::: ή !05-απ1€·ϊ

το! ε!πευ Ιοε οῇοεὸε Με ν1ικ·τι,

ε! ντο05 απ! Μι!απόσε,ι ανω του

!!!3εττειΕ! :οκιπο ετ!.ΕΠ.Α ιι: Ριν::

το !!εω:ιπ, μα;» ε!Ρ881ο1105 «Μπι

Ρετε !ιο!›!ω·,εμ.ιε κατ· φωτα! με·

@Μαη Η ευ!:! ν:Μάο πε!δοΠο. -

.ένα Νο Μ νεπέάο, όσ.!ρυε:ε Μο

!α!αταωοε,ηοε ροττωεε «με ά!!

ιἔυἱετο Η οϋτ!τ,ῇ ό σε !οτο7ο ρώ

πει!ο:ςυ!επ !!ωπο. Σεξ/τ Ζώκα!!!

ίεΒοτε: δοί!π ΐογ, ετ!ε‹.!ο ό:: (Ξα

!!!!ο..47·.Ροι· !οε 5δτοε (Μ Με” ε!

!ο!:›ο εε ει! !: εδίησ:είοϋε!ετε Μι·

πωπω Με εΠερατιιωΐ:Έο, Ϊ πω:

ε!υ:!! το !ο ρπο!!οπο όσ ν!ειπο

ε!ε !!ίο!ήπκή ριἔ!ε ω!!!) ία ρτ!τ- `

! κι άι: Μή σ! ω,ν οπο πο; Σ; Μαι·

!ε!ν: Ισ !!ι:νο,γ 1ο ο8611ο ά! !πυ;!πε

ώ !ιει!οΒο:,εοωο ε! Μια! φωσ

:που !ει ε!ωοως” !οε εακια!!οε.

'Ρα



' Α Ο Τ Ο Χ!*Π;

Ε: πι! δοΠε ἔ πι! ίεετι:το επιιΒά

ε! ςιιογο πιο εμιιειο Μη Πο ειπε

οι! !ο ίορειἔε! :μια σ.!ε!εο τοπια!!

Ροτ Πι ΜΜΜ Ϊιιτιιιιἔε! δε! :ι Γι! ιι

πῖτἔε! Μισο οπιιὲο ιι Η” εοτημ-!

Βειο:2:ι!›ιε9ιιτιε ςυ!ειο απο: 1

που «με σε :πιο απο ειπε η· ω::

νιιιικ!εεειι ι!,φωτοόοε Με όσι

1ιειι):ιπόιιι:ο ειιπτειιιοι ο 8(!`ειιτιιι.

:πω,ιιιιε πιο ἔσω επ ιπιτ:ιιτε,ιμε ι

Με τερτείειιτο: Η θΒιιτιιι!ε·Ι όι:!-- ;

ι€!ιε!πιόο ι5ε Ρειτειιειιο,εό εΠο Μ·

Μ: οι· πιο ε!:ιτ0 ε!ιει, εμε ειιι:ιε τι!

όε και” νειωεπ!ιτικ Γειϊοι, το ι

ισοτιαίιτιο :ιιιτοε άι: αοιεέ δς/. δε· `

Γιοι·ι!,!ιι !ειαι8 ε!ε τιι 8επιι!ε1ιι, ι!ε !

το: @πιω γ ίιιΕις:ι· , !πιε!ει τω» ιι!

το ρω· ΗΜ ειιιΔεε!, εμ16Βο ι.!ευε:

πινει επ :πιιι.!ιο Μ· άι: πω: εο

ιιοειάο,ιιιιε οοιιοι:ιειιτε ,ροντ1!1€

ιιιιιΒιιιιο ΜΒΜ επι Ιοοι ι!ε Βετ- !

ιιιο!ιιιι,ιΒιιε ριιιιιειο πο Γε πω:

Φιε!έ τι,ειι.ιε ἀο ιμιοιπειε ΐοιι.ΕΠ.

Ο !ιιι!ε·ριιιιι ε! Ρ: Μ!! , €ύΠ30 Γι:

τ!οΓείιιιι , ηιιιετι !ο να: Μέι! :ιε!!3

έ0τι Πι; ειιικι!!οε ευ απο , γ Πι:

μετα” άι: Η1ει·ε,ει·ι !έιιγο , ε: Μ!!!

α! νι:ιίε ιι·ια!ι·αόο :οτι εώς” ; γ

ωρα, !λ!€Ω!ι: έι!ειε ιι· !εκιειι;ι.Ακΐι. Ν

` · οι !



|

%

Α ΟΤ Ο Χν1ι; η ;

Ύ!! πιο εοπετέ:ι του και το2οτι δ

°ωμι.ιιιο εΠιιιιιεΙΤε άο1:ιιιτε , επι

.ι0-ιτε ωι-ι_ω Μπα :απο Δε: σιιιἐ

ιξιω.ςε , ρειο εοτιπο τοειο:"ισ3

!ιοπιβτεε ττ:ιι·φιε ρτοσεἰόο: εἰ·

385 Μ2,0ιι€5 , @Με ετιεεΐιΜΜ Με·

%ιιιιμε του εοιιιιιέιει μια τσάι”,

ἰ›εε!ιιιειἱε πιοΙε!ε , πιτ-πιο (ρω

ιιἰε ιι·είΡωιωι,ροπο ΜΒοτο :ίου

π‹ι=ὅιοῦιι,ῳε ιιιοιι€ιια άεΙΙ:ιε ιι:

- έωιω 3' @ι εμε: πιο ΑΜΒ τι:

ΑΜ Ο , Υ Ωω ηπα απ: ἔσω:: ει;

σιιι€ι10, απ: τἱαιοε ἔειιεὸ:ι. Πιο

8ο ειπε Ι8_€ΝιιΪΝὲ ε; τοἔειι· ηι1ε πιο

κ·ιωίϊέε , Ποπ εδώ; σοι1ιιε, Με (μιμ

ιἱ= ; Πο :Με ιιωμ , ο €τι€6.δι3 επι

:τι τι ιιιυπο,τι: ιὶεΧῷ1τἑόι€ιις, ωο

@ΝΒ (επ ίΙἘ ΕΔ ρι·οιιει:!ιο. Σε/Ϊ δε

ἄιοια ιιιισ,τιο ειι.ιιετ:ι Πωσ εμε μια

Μ: ΙΜΒιι ςιιιιτεΙε, ιιιιιγ1έειιτο κι

Απ:: Μ Ια 8ταιι ιιιι9τεεὁἶειιιε τιοε /

$ιιειι!ιιι Η: κι· ιι ΒΜ.6ε,ιιο αν: Και;

πια (ιι€ω μετα (ιεΐαιιφττε 3Βιιια

πι: επι ιειι8ιι:ι_ιείροιιόε ρ οι πιω

πο: ι·ιωοτιεε,€ι «Μο ιο μισώ μ”

ποιο ι· Ηιιιιε. ΑΡπαα.Α ανω ΓιΨ%ΥΒ

ιιιιιΕ›ω εμόιιτο ιιιιι!.ε ει Ρειιιιιιι€ιι0ι Υ

| ιιἶοιι·ο όι1ετι;ΘΕΜι Μέ ειιιιειε έ.

ΙΒΜκιΞ. λ τοΔοε1ιιχεοίιιηιιι0,ι9:

Δω Με 8πιιεο5 ιιι€ ιιετιιιι€ιιθΙ ΜΡ

_ . ι Ρ 5 ίετι.ιι
›· ι

ι



Α Ο Τ Ο ΜΠΕ

ἴετυἱεἰο άο Πι πωσ, εοπ30 ε Θ `

πιέΐαπο :πιο ρ!ατ.έα , :ΜΜΜ Με ίπόωίπο ἀ€βο1ιίὶο,Ιε σΡατεαυ:«,ριιο: Ν

τοπιο εΠο Πει ίΕσ,σ:οτἀἔ: όιτ ε!ε- ὶ

:Μα |.ο υπο , εμε τοποιαιε ε! 1

οριο: ςιιε κε τεπεο, δ· ηιι:ιΠιο εδ- |

τιεογ εστι τα νΗιτικιοπ θεωρια: !

πισεΙεεΓΔι·δ:,γ ηικ: επ :ΗΜ πο

Ρετάεπάε :πιώ Η γο ρι1.“€το , πι. Ν

:εε το νεττ1δ. Ρτοιια!πο.Οττο 7 Μ ι

€μοάο,ηυο: μια γο ρου8ο Με κ

ορἶ α» τι , γ ωιεωοιτ γ (Βιετε:, Ν

«Μοτο 6! το 8ιιατάσε ό:: ρε1ιΞέτοε,

;· τα” Φ: άε1ΕιιΜέτ τα ί:επτο :ι

τήιπέ«›πο,ρυεε νεοέ'ημοιιτο όεΪ10

νισο ει Ρωικοπο , γ ε $εωρτοΜο,

. ι!: !ο ῇ ΠεροΩοΙο1ὶἐπυ,ροι·εμωΜ;»

κ1ι1εττω νοτια πιοτδτ ωμή Ιοέτεάο

αντιο ο τι1εοωρεί18τ0,Ι1Δτ20 πω

ΒαΠ:ι ειπε: ΙΙοι·εόο :Ι νοο:ροτεμπ:

Με ὰ: Μ:ετ (με πόσο α πεί Με

ρει·Ιὸιπο,γ Με εΠκο , αμε !ε Δωσε

ἀεΙΒυϋὶεττο Με ειΠ80τ88 ὰ: (ΧΜ

το3:Μο!ιΒοει,γ εοππο κι ωπ. :Π

εεπι€:οεξο . μ :οποσ Απε :Με πο

ε!πε :ι Ιε οεοπιμίω·, γ στα” του.

:Με εοΠιεςιιε οι: ΜΜΜ τεΙατοτ.

θεια εαπΒο Ίιιε :ψ έπετε!υτ Πε

σεω €5 Ρτορ1ο Μ Με ην.εεει·εε,

· :κι ι



_ Α Ο Τ Ο Χνι η:

@ό ε!ε ΜΜΜ Επι: όε: Με Ιωεωε γ όσ

Π” τιἰΒοε.(:ετο εμε το: ριιειὶο π.

ηἱι· ενω ΔΔἔιο,ἔ] μια. Μο το όέο

οἱοέ (Με οΜοε,γ άσε οῇοε , γ τισ

πω; ό; "κι Ἑἑ211ε1,Ρ0ηιτο Και άο.

ΒΜόο ὶο πρι: νἱετε:ε γ ογενεεηυο

μι) :Ι Ι·ωΒΙετ.Ωετα πιο εοτπίἱοε ςιισ

τ ειατἰἔο α: Μ ό:: πω:: Γειττειο

$ο εμε ΙοὸἰΧετεε,ρι1ε; τι: πιο Με

Ωώοε .ε εἰ τιπἰΓωο τοπια, φπππόσ

ουἰςτε: ἀεὶ: εου το απο» Ο:ΜΙΙο

ο :Με ό: πμιεΙΙα ΐοϋοκι : πιο Μι

Βειε Βι1ΙΙΜο,ηο τε Πέτα Η τἰεττο,··

ή οττοε Με ὸἰκοτου, (με ψω: ω·

σ;Ιο τιοε!π άειπάο νοιεε εοπτο Ιο

εο ε!ε ρΜιιεή·.5ο[ί) τοπιο ίσο θα

τἱοτπο,γ ροτίοιπιε όείοεοτόαόω,

Η: (με Με: :πισω ΓοΒοι·α των

£:ιττ8ειπ1,€μ1ἰοο το εΗ:ω ηπα: ε!ε ιπἱ

Μπα ίο :Με οὶ‹ὶο , πιο άὶχο νει·

όειά:Ιοε οττο:(όε νεττπε ἰτ εστι Η

Μπα όεοο:Ικε ω :Ιω @με :ι πιἱε οι

υαΙΙοε,Βο!Βἔιιἱο γ σΜέάο μποτ, Μ

ὁὶ2ἰοιπὶο αιιποτε:,ροτ οἱυἰὁ:ιτ ε!

ττώε]ο,γ ὸεΓεεΒετεηοῇο , γ ε:Πο

ειπα άι: Με ὸἱει)ΐοί`ρεεΜι.ιαιτ

πιο” άε Ια ΐοίρεαΜ,ΜιΕπ οστά

ε!υτισΒτε,:ιδτωση Ισ εμε Μι·ι·ιπ1

Ημ,6ε1ιι€ πο εΒιιικι (ΜΙΠο ΙΜΟ;
ω'. “ή”. [Μ

Ε ό. @με



- ι

Α δ! Τ!) Χνιι. ;

@Με :ι τα! Παει ειιιίαιίε ὶι· ει πεΒο- ζ

εἱο (Η Μοτο ειίτειιτο, Μο ιιίροι·ετ ι

ηιια:τουοΐο Ια ?Λεπτα ειπε κ;ιεΙαπι

Επι τοιὶοε ει: ε! άιιιςοι· ἀεὶ μι· ι

πετ Πιεϊιο:ιύ πιειποι ασια έε ἰτ ραάι ιππική ειςιιει οί·ιτιο πιο Κιθ:: ι

τοιιόιειιιε νιΠωειοτι.Υ Π πιω σε ι

τα φώτα: (ε:ί=ιοι·ει νἑι Πι ία!Γεάι ,

τοπ›0 άιιιιιι, εμε τοεπειιι 8ι0Εεε

πιοιιτιι·οίο φα ιιΙ (μια εοπςι.ιεε:ευ νη απ:: Π08ι12π108 Μο οσιισ )

Υπεε;γ άιιοιι Ιοε ίιιΙΓιιτιο: πω! `

ιιεόοπε, @σε εεεὶε Μάιο. Απο.

?κι μοι· τοι νιάο,ειαιοι· πιω, μη·

ῆιιο γο Ιοε εειιἴε,γ τοπια επι ρ! Ι; Υ

2ο όεΙ ΕιιΙΐο τσΠιιπιοι·ιίο,ιικι!οκρ:

- οτι !; ανριι·ιοτι:ι ιο: Δω” κιμά: Υ

εοοεοττεςιο :Η ΜΗ:: ιι Η γραφ ;

ι·;Πιιτέ: ίο8ιιι_ιι είε τιι_Γοσιετο,γ Μ: Υ

τει όε Για 1ι:ιτιοτιιτ.Ροι·ιμο @Μι ι

άι: Π; Ωπιιιἴεήε: ιιιετά:ιόειο, Μέ τα

ροτίοιπ @μια Φ: ΡειΞέτο , ο γο

Πτι ΤοΒτείειΙιο όθτιι νΜο,ριιεε ιδ- Υ

8ο οίρεμιιιςιι Μ εστωπω: εοιπι- :

80 ιιιι80 τιε·ι·ιφο.δς!: δ€ΪιΩΙπ, πιο ι

ει!ειι·8ιισι110; Ιοε τείὶιἔρεηπιτρ ει. :

Μ 000ιι·Φ πι Φιν.ιο ατε!Φι Με ιἑο

2ςΡΗά ιιωκω εωιοἰετιοιὶε Πι ἶ

Μπιι€ιοτι μ:: έ! @στα @Μπα

- ι _ζ Τ ) Ρισειπζ

 



Α (:ΤΟ Ματ. η;

»ινε οπι:οτοε Ιο οι:: Μο ΒΒΐοο.

)ε Ρο οικιΙ ΠοΗξι1τ10 το ὁὶει·ε ίο

ωε,εμ1ο οσοτνοΓοιιὶΙσο ο αυτ”.

4”. Υ ροιηοε ρειττο Μπω στοά

›οτοοφωιήοτ!οε ροεεΙο :οποσ

Μπόιιι;ήοτοο εττειοοε νοεὶΙοοἀο.

ῖοί-Ροι· Η @Πο άεΙ νἱωτἰο ποτ

ὶο,ο Με ετωιζω όα Γι: αιίε.Ε|Ε:.

Ποοοτε (46 :πκΙτο]οίο, πο εε το”

ΜποΠοι·. ΜοϊοΞτο Πω θ, οσε επ

.ικ«οοε οο ΜΙ οοετοὶΙοτο Το εδΠο,

οπο οεΐΒο2Μτ ΙΕ Μια οἱ Ισο(Μο.

2Ι»·επ.ΗοποποιποδοΠο, 6ΡιοΜοΙο

οο Βάι:: μπει οσο τοπιο απΒο οο

Ματ το ἰοοιτεοεὶει, γ ο τοοΙοοέ

:Μ Με οὸοετἴοτἰοε:νετο εοοΌὶο:

ουσ 8005! οεορτιοα ω οπο οσιεο

εὶο,γ Με απο ὁοτεοἰὸο πουο:Βο εο

τὶἔο.Εἰἰ.Ο Νώε πιοΒοτ! ο όεΐρἱ

εΠεοτε ρτορὶο οι1ΔΜο πιστεοσ ο! ·

8ἴοο ,οσε Μι νο2ἱοόο ΓοΓεστοτο·

του (ο Ιιὲει·ο..$'ς/ζ(ΞτοεἱοΓο γ Γιω

υεμίεϊιοτι,Ροτόοοειοε, Η τε Με 6-,

οομοο σου οιἰτοτοἐοο: οΜεοττοε

!ιοΙεστεε οσο ού ΐετιιΜο , @Με

ΜΗω·οε οοὶοο πιο :Η ετοοο οικω

τοτε επ ο! ία νὶὸο , γ οι1εοεο Με

ΑΠΒ0Ιοε εορτΈο...%Ιπω. Πάω το

Βω(% ΑΗΜΗ5 82οποὶἱοτ0, στο?

Ρ 5 ·νΐ:ιοο



Λ .Α Ο Τ Ο Χν11τ.

"απο νικ ρω· το νεαι:Ρω τοπια ;
Ρετ: τιιοιο νι.ι!!ποσ μοι·όοιπ ζ ώ

τε Μι όοιι ώ: εΓρα!όεε.Α ηιιιετι (ιι

εο !ιετιιιειιεἔω κά: ειπε τε ρειε- Ν

εε εμε! Π: σ:ιιιΒιοέ:ιΠι θ γο απο: ι

Ιοει.ι.εε,εΒιία!ει·ι ό: Μι: πιασει: ι

Με είπω ειρο!εωοε εοιιιο εΠε,γ :

Ιο.ιΙοεοι οοικιόοε,γΙοε όιΐοτειο: 1

οίρωτωο:,γ Με όειιοτο: θΙ(θΤ8:

ιὶοε,γ Με ειιΠω ειισειιάΞόοε.Ριιε:

ριιιιιο,ιιρτεπάε:, ειιιο στα απο ε:

εΡω (μια κι άι: (ΜείΗτια , ιιιιιιιιιιο

«ΠΜ πιο τοπιο ιιοτ 'ιοικι , ροη”

Με φωτια γο ίετΙοἔ Υ μια γε το·

πιεσιοεόι:Ηε Μάιο ΓιιΒιιιοςιωιι- ι

το ὸεἴεειιιπιτιοει όεπειιιοε ιι· ι ειι- ;

Η Φ: :πμ16Ιοττο ΜΗ ι:Ιο Μιοι·τ8·

άο,ηιιε Η 1ιιειιεε κΜοιιτο ὰ: τἱ

Βε!ι:ιοτιιόο όε ιτιἱ :Πει καιω Με

τα εοιπο (με πιω τιιιἰειοε Μια

επιιΒοε,γ εμε πιο ιοΒιιίιε τ] ἐπί:

Β: ιι νοτΙο. ·

ΦΑτειιτικιιτο ἀεὶ Ποειτιισοδιιιιισ

86%.

ΕΜάι έ:2εωύπη έ:Μπα ?ισ

ακιι/ΐωω :και .4ιω·.:$3 , ι·

ι Ο:κιαπ·.ισ27ο:·Ρι·ει·:22σ ::'εάκωμ.

` 1/:Πί



Α Ό Τ Ο Χνιτι. 17;

712:: κι σιιβ έ: Σ'επ2ιιτίσ , άσπάσ

'22σΠ Σ: ππέωι με α." ό: Μπομπ

λα.: Μαεπε.τ επ Οσἰὶἄο , 7 Μ σέ!

&ια , ε! ςμωΙ|ο ρ›·ουπιθο ΜΜΜ:

σἰεἄιε.σ.ϊ κουποβο οποιοι! ο Με..

:το Μια, Ισ 5ιαερα·υωσ::π,άοβτ

-|δησοσω οι: “Ρ7ΜώΡ:ΗΜΑ

Εἰἰ:ἰ.4. Οωπυὶσ. Λινά.

_ να” “Η επι αιΓ:ιΡΟΡ2.

Μοε!ι:ιε!ιο, :σιτε νο

Ξ: μι: οιιιετι ο!» σωσει·
ο . 4- Πτι !!ειΙ:Μ ο Ισ ριιεττει.

- Τοιιι:ι πε! , ουσ γε π

νἱΠο ιμι!ε:ι οι. Νο τε Ειι!ιιιιε εοιι

ε! ιιιιιιιτο Γειιοιιι,γιι ποτε Νώε:

οΓοοικ!ει· ,εΙυ:1τι€!0 ν! ιιι!ο!ιιιιτσι

ότιττοι·:ι Ε!ιοιει , ν! ουσ πιο ροε!ια

"και τοι:!!Βο πι:ι!ε εοαιρ:ιίιιει, οἱ

οικω; ίι πιο ρε!έ!!!ειι , Μο πιο

ηιιιἔιι!ε στο· ρ!ιικει·.Αι·.Νο ειιττοχ

πιω μοι ιιιι|νι‹!:ι πιω οι!έιι·οή σε

@Με γε ε! νε!!:ισο, ρ€Π!ξιιιι!0

Με νεο80 ιι ΜΗΝ: ο πιω !ιο!ιζοιιι

το τηιιιι ι!ε απο: ω” Μ, ίμια

εό!ιι ιιιι€!!τε;!ιο!!ιοιιιοι ρω· Πιο:

Με υιό !ιιιο :κι νά ώ πιο! 8ε!!ο,

βτιιοςετ€ ιετιι·ιαιιο :με οι:: "πε

' μοι·

  



.κοτο :απο το

ροπ·ΙποεοεασΠεεποππεε: γ ουσ ε: γ

εοΓα.ιπίπε-νεπιπποε να εποε ε” Ϊ
π 9 >

Ν:πππποε ο νὲπ ντι οεΠιπ:!Ιοπτεπ·.π ό;

ππ.ὶ εΠΒΕΖπσ.Τοποο ρω πω πωπω,

πιο το "μ", ίίππο €τπ οπο: πωπω

ὸοκεπ:πε ε! πππεόπο ωοοπο.β'εππ.

Τοο!ει ροτΙ)ιοπ ΐοίποπο, πωσ. πιο
ίπ: ιο ΜεΙπο.Ε!2ς.ΜπτοιπΞΙΙσόο εί- π

πτογ ρππππιππ ώ: το πω” Μο: @Η π

!ποιπποπε ο γ τοπ Ιοεο γ ποσο «Η κι

εσυ εποε πιο πποε1Σοππο ‹Ιο ἴεπ ΜΒΜ· )

πω,ποηοπωε.οτε Δε ωυΒ;πεεἔπἰππ

@το πκἐ. (οίποτεερτυππο, προ: :ο

τοπΒο πὶε ποπ οπήποει , ρω ίππεπεπι

ΜΒο φωτ το πιοπετε,εμπο γο ρο84- π

Η: Η Έπιπποπέκσππ.Μεγοπ 1ο νεο γο :

επ ροοεπόεγοΠπεπαγγ τπποπππε σ”

 

. Ποπ ο-εποπ εοεωπὲοπ ,πμ1εγ·οπ2Ι

`

έσα; ω ς1ρ.Υ8,γο,Ιπες!πο πιο ποτ)- π

ππππΒο μπει εμπαππο καιω: γ· ρω' π

ο οπω1εοπΒο ο: 88Π8 πε πεοΒο έα

εποποοεππ·" οἱ νθ:π ο εΙΤε ειπππππΒοπ

π - ·

ο ροπε1ιωΙο ποεοο_είποπποόπο οιπε η

ίιπεΠε πιο γοποπιά:π_ό.ε :περι επι οπο

πο:: πω κι Μάο ω:: πππΧο όε πιά
. ? ρ · _ . Ρο

οπο. Μεππάεπππποπο Π:πποπεπ σοίπ_.9 π

γο ώμο πποιεη,εοΐο :μπε που οι: τοι π

οΗ::πο,νεπ πίεΐο 5ο απο πποηπποποε,

μι Μ” νιτπποποιή πιο Ιπωγ·π ρω· ι

Π!



Α (:ΤΟ ΧΨΙΠ.' η?

τι; ειιιοί:πκιιιιτ ιιιι.!ιοικΒιά, εοτἔ

τω· Με ριει·ικι,ο Βι:ιςς3;!ιιιτροτ Η

ΒςΠο Δι:ιι?Βιιτιει ουσια: ει” Βιω

Ι:ιάο κοιιιιΒο: εΠειε πιει ωιΓ:ιε »τι

τα @πιο ιικιω @Με ετιι:οιιιειιόιι

Δειε,ιιο Με @Με @Με σπάει σε πι»

_τιο,ιιι @σε το ι3ό ὸιιιετο, ιιιιι: Μπι

ΩωΠω πιο εισαι εοιιιιιιἔο , ιιικ:

τισ Μακ ἀπὸ Πο (με Γειτεεροχ

Βια Βιετιεει:ιιιιιέςιιιιο ό; Σοηίιε -ιιο

τὶειιε;ετι Με εειΙ:ι νιιιο ηιωϊνεςη ·

σε ιοά:ιτειει ιι·ιοΕιόει·ο οι· ι;οιιά
_ ) Ρ _. Ε

:Πει Πο ιιεττο ι€ι2€. ΜΜΜ ειε
η > Ρ Ι.

αμκ τειι€ο,εε ε! εκυιιι ιιε Ια ΜΝ

τετ:3,νο μπω ὸεὡοωὸο,ι·υ έι!Η- -

ότιτ “τι ριιιπ:ι;Ιει β81Πει :τι (με :Με

εε!ιο ΜΗ :ιττιπ:ιώ Γοϋιε ετσι ὸἔι

ΒτοςυεΙοε, π: :κανο άι: ιιυ2ι!ιο Η;

τει ροτ'τοιοΒοοεε , νικι τει!ειμιδέ

άειι!οε ρω ε!ωοιιοι!ε,ηιιε 2.ιιιΉιι€

9ιιιετέι όιτ ςοΙ:ιείοιι πιο τέ:86έπιρείκιτ,Βοο Μια ω” -Ιιατριιόέ

«αμε τιμηιΒο ειιιι6Ιιοε. ς Ε!ἰ_ι:;Βιιτ.ι·:);ηιιι· ίιιειαισι·ι εε πιο τοπιβ

τιιἰιιι`ιι›ἔι ωιιιΙΙ:ι,,έσπιο νιι5τιάύι;Γ

' ἰἑοϋξἀιετιιε,ε6ιιιο°νο Αι·ιέαΠ·ι:ε1

Ι·ιοΒι:ιμι τοάει ·αιιόδ τωιι€έωιιε

πιειἐ Η: ριόεψ Ροκ τοι νιὸσἔηιις Η

ω.ιω,ι Ειὶ€ιὁὰ5;€ΏΦῇ`Ο›ΡΪΝ$ ("

σ· - -



. Β €'Τθ ΧΈΊΠ.

Ι:ΜπηςΔη @πρ Νο απο

δι· ει·ωο ΐο το ο!ι·ετε απ! ω Ρετ·

Ιοοε.Οιπ.Οίκατ άίπε, κ ί1ο:εζ

,ο το @το ρω· ο! Μοτο παιτι!!!ο

ῇο :Ια μοροιο! Μπαμ» ιη τ!ω·ιπ!:»!:ι

ο!ε!οςυε ρω· €!!:ι οπτωτκ!ο Βε

πτ,φιε εοοτ!ι›ο ρ!έιτίο :απο Μι

τι:ιπ8:ι εστπωω, γ @Με εε-ὶεπο.

1.:ιιιοε!κ ριι!Τεόο !οΐωσειςιτε !ια- !

Με επιπω ει! να άε!ε!Ηο ρω· Π!

ωω‹ω απ! ηικιετ0 !ιοπ›Βιω,

η” ε!!:ιΒ!εη εοτ:οεο , γ "πιώ ε! !

πιο” άε· !οε οικω (με: Ηυ]·στου,

ε! ςιιε ιι·ιεείαειο Π: !ιϋτὸ , απ: ά::

:‹ὁ ο !οε ρ!εενο !;:ωςο ὶ2η75ὶ€τἀο.

?σα Μη ιπήοτ !ο !ποτἔ· άε!ρ!ετ

το ό:: ὸἱο, ηικιιιε!ο :!!!εμπο αποτο

εο!`ιι ε!ιεριι·ω·Μα. Μα σφι! α:

;επεο,ο τιεπητο ίοωοε,γο α· με:

;!φειο)εοπ :οικ!Μου φα Με να:

@πε όο: »·τιβωο!!ετο ιμω !ἑ: Πα

τησ (:ε!!!!ο,ησε Με ΒΕ: :ποῇωὶο ο

ἐώ$γ ω απ! ΡτιιΜ.Οεπ. Ο τειπΡεο

ό: κι €ό!πι!!ε!002€!!ακ !1ιοΒο !ι ε!.

Η!. εΒο!ο!Τωο.8τε.Βο Με τι! ει»

τ:: ά:: Π! στήσω. δε”. ?Με Με ε!

·Ι1,τ·ωξη:ητοξ!ς μοκικι·ο! ιπικτ- .

Μ! ε" £οπτ!ε!:!ο0. :ί!76:4. !ω;ω!!,

ποετ:ήεκ ω! γαμω: ΕΜ ι·ιω!πο

!!ιέ8$

ΜΗ



!

Α (Ξ Το Χν1Ι15° ε74ε

εποε, :Η ειιΒο είῖογ,ι:οι!ο οι ηε80ε

ειο άι: Με ειο:ιοτεε [ο 57 Με φα

ρω· Πι εειιιἴιι ει; πιιιειτοε,γ Ιος”

σε ι:ο:ειι:ι :ι ιιοΐοετεε: μοι ι!οιωβ

νε,γ ιι »με Μοτο , γ σου ειιιιι:ιιι:ε.

Ρετο Δωιε , ηιιιιιιτοε ΐοιι ω; (Με

Η: εισοοιρεδαπΒ 20221. Ωω Μο.

ςοε (Μπα. Ρ€ηι1€Ϊ1: ριοΓιι ω ΕΓε

ίε,ρο·:ο εειιο τιοειε Η και ΩΓΡ_ιόη;

ττιειρι· πω” :Με επι στα ρεπο

ε·θο ιιοι:!ιε @Με ΜΜΜ 6οιπεττε-έ

ιιο.κ1ι·εκ. ΡΜ 6Π:ιιΠιι·τε ιο Μπα'

.Β ὸιτο ρεττο Με Με ιιιιιειΕι, οι:

ε: ραπ :ιοί οπο ιΜεςιοιι:οεμιι ηιιια

το νὲι· ε Η Μιά , ν Μπι· ι:οιι.ιιιη

]υτ1τ0εστι1038Β.0:522.8ι0ιι6Γρα

ώ ιιιωπιο »με Βιιω,τιοαιρο

1: Βιιτιιι·ιιι μια ΜΜιιι·. Φιλε” Π·

'ο εϊΙεριιώϊιι Με πι” £ιαιε0Εφ

;·ἱο“ηι1ὶ6ΠΪ1ε7ειἱ£ο5 Με εἱτιιιεὲ- Ν

Με; ι3εΠε τἱειτεἔιευιειι ώ Μ αιτι

τιιιο ιι Μια 2 Με ειιιιιειοεἔιιιιἰει:ι

ὸείὶτοςε Ιει_ιιιιιΙΙει πω; 6ωεφωι

Μ:: @ε όιτ Με Βεσειιιι:!εε Με

ΒιιρεΙοιιιι2ε1ιιἱειι τωιιιιε Ιοε αι

ρεεετεε άεεεΙεε:ιγιιό Πιιο @Πιερ

” Ιοεεωκιιιετεε (Μ Αιιιιιιιαιι , Μ.

2 Με εστω αφτο Η ΠιοΠιπι Με..

ς!ιοε εΙε ιιιεΙοιι. καιω ει'ωε

Ή



. : ΑΕΣΤΟ Χνωι.

Μ φ.1Φα1εάα ό: απο" : ρω

«Με Γογ τετττωσ εὶε ΗοωΒτε:,·

χ ηιιεκιόο ὸε τυπι1€81135 , θα:

εἱε τί. Ροτ :ΗΜ Με ὸἰετοο (ζωι

τιιτἰο ρω· ηοωΒι·ο ο :Μ :ψω

Ιο,γ(.:επτιιτίο θ: Π:Διπό :Μ με·

όνο , ν-·()ει:ευτΕο τπεΙΜπτιο γι).

.ΕΉσ.Ρι1εε φπα Ηὶ·ιο «Η εἴρεἀει,

ροπ·εμΤε Βοοὁ το αΐουο!ο εΠὶ: παπι

Ιπεΐῦἐπιε,ροτνεοτιιτε Πω: ρω

εΙΙαΠερίτω ώ: άσο Ι·ιοπαϋτεέ

Πσπ.Νο,ρετο Πω ταδε:: ‹.ὶε εἰεπι Ν

τπυ8ετοε. ότε”. Νοεωεωοε ό:

!ἱηοῇε,πἰ ΜΜΜ: νίήειε: Η Βο:1ίε

Μια Ισ @Με το ὸἱΒο,Πτι όΠ;ιεΙοπ

ἀετοτωἱπο , ροτηιιε :Με (μισε

πισε ἰτ.Οσπ8.Μοε «3ε(εο γε Μ; οσ

α:Ικ ρω ποστ:: εοπτεπωθα ε"

Ρα· "τα γεεαΞαόιι. Υ ροπμιο

ένω Πε Βσέ.ει τ6‹Ιο ε· τα νο1ιιιιωὸ,

οΓεο;;ε ηιιε :πωπω @φώτα φα

Με ὸἑωΝἰ τε τποθψτειξε νο περσι·

τοτἱο°ειι ειπε :η Τηὲεὶςοκιε δ· Ιο

μτεοτε είΡςεὶρε όε ωωω :ι·έτει:

 

εμε) ττί:ιε η: ε8τ;ιὸοι·ε!-ΕἰΙ.Ἀτειτ- .

' Μ,ροι·πτΜπποι·εμ1εώιπ Η: ΡοηΒα

Ρ οΜΜετΙιο επιπετιοεόε του Πεκ '

τοΙποπ:ϋτε,πκιε ΜΗ: (Με ίΕξ]ω;. ώ

ψ μ” Ματ, (ΙΜ Πο ωωιωθιμ

' /· πι·



ΑΟΤ Ο ΧΧΗΠ· ν”

χ” Η εΞυόεδροτ ὸοτπἱς πω νέ

βι :Με ὸοἱὶο άε.Ιο ροίΤαόο. Απ.

ε;Πε Βετιπεπιι,ὸἱ?_οποε :ΜΒυπε ή

11ο Μ: εἰ:: πυ.κΙπο ΌοΙΙΜο. απ!.

Σ" 911€ «στο εί)κοε @η γο ν!ο,γ

@ΗΜ τικη·εο οιπκε ι·οοποε, Τοπ Η;

ΡειΙάατπο: Πο Γεωέτε,ο ροτπιόε:

ς!ε ροτοο όε εΓρεὸο, ο :ανα πια

ζποίο,ο οττοε ιΒιιῇετο :απο Μι·

πετο ο ροϊιαΙοὸεε,τοῇο Ι:ιτε0 . εἰ'

;οωά:ι ιοωοτοΤει,τὶ;ο ωοτω1.ΛΙ

Σπιτι ὸὶει άοΦα ρεΠοε.ροτ άωαπ Μή

ει· πω :ἴΡιςΙωΕΙἰ.Νο με Μ: ρω·

> · Με πω; _εςΙ::Ιατιτο ,τ1οΙο Ρ.ιι1ο:5

Ροτηι1ε φ1εεΏ ωΡα;ει!ο , γ η::

;η1ιεττο.Οω.Ιατο Ρο: ο!` ωεηυο

βετο ε!ε Μ Εετοπἰο,πο ειππειε επ
:τή βτεςοάο1°εώ0ΔΑτ ροΙοε Πι: ! ώ

;ωτοτ,ηιτεευ εΙ θα] ε!ωωι· ώ: (Η τ

ΒιιοΙτω ει! εΞεΙο. Απ. ΞΗετωπκη

ω: ΐεοιποε οοΓοττ:π ΕιΠιτσετε:,

ΜΒα Ισ ςυε ηιιὶίῖοτιμπετοΙε εο

επο β Ιο οιποῇειτο. ΠοωΜεΙῇΒεα

ι τοπιο τα Με !κεΙπο ,ὸεκειποεΙο.

(:ςπτ11τἱ0 6ο Ματια ει1:πτει (Ισ Ισ

:ιιεοωεπὰ:ὁο;ἀε ηικι!φΞει· πιει

πρι·ει βο!έρτοπ1οε. ΝΠ" φ1ε πιο

(ερΓαιρ.ε Επι ΜΒΜ” μιξερ άε Γι:

ΗΜ(ΜεΙ1εεΦ98εΙ9 ω” , Η
π - ν Εν:

κ >



Α ί: Το Χ'ΠΠζ

Ροτρἰε; πο Γε Με να:τπι;3· .ιι!εέτε

ηικός ίειῖιοι·ε :Μή ΚΡΑ οΠαεἱ

εΙο αείο,οιιοφ1ε ρεςιιεπομ:κι εμε κ

τοποιρω Ιοζ χο ἴε Ματ @οτ τα

στποτ.Απ. Ροκ:: ΠΚ” τε·1Η: Μ.1οΜ

Μ ωεπάετεεΙυ,γ ο ε! το εκποπήέ
όο , ηιιο πο: νωποε. Παω. Ε! το ώ

@Με , γ τε (Η πω ραεἑιηεἱο απ:

Με τυγοε. Α Πέ ὶτετι €Με μπω

ετσΠεό:ιε όε: τοιοοωροω εμικ·ω ι

ρ:Μ:π :απο απο αΐο:οίω·έ: όε: Μ; Ν

ρτοωετἰὸο:ὸο ωοοετε,εμιε ρὶεπ- Ν

Πω ζ ρυίο ΦΠ86ΒόΒ απ: στήσω Ν

έα εΧΡ£1.ιτοτἰ0 όΜτο, γ πο ηε8Ι8. Ξ

86 ιιειο=Ροτ πο τω: ρου" ερ μ!» Φ

@ο ,ηιιιεποπιο Ιιει:τ` ©Ιοδιοκτη

ροτο ηυ·ε ορτοοεο:Μ : τμ:: οι: Ε:

ερεττατεσ ά: Η ἀεππωπὸα ησου

ι!ο ἴοιπο.ΡυοἶΠ όἰΒο‹ζ Ρο; Μ, χ

ηι1ΩΝε Μα τομ: αΠτιπο Μ:
ίείπε ε!ε ηυἰεπ ετοπΡ, γ ερωτα Ν

ἱιιειπ,γ επ αμκ Ιυπέατ Ιοε τορδ,εμ1ξ

νοΜόοε ΙΙειπουειπ;γοπο Με Μπα

Φιι·,Ικ: Ιο ιοάο ρετἀἐΔο.Ρυα (μια ι

εοιπΓεῇο τοπκπἑ,ηυε £11ΜρΜ απ:

ΜΜε ιιτΙόεό,ν Πι ὸεωοπὸιέ Με

το ειἔιἔϋἰετ ει ΜΜΜ· ο Ττο!2 Η

απο , γ!ιιε εοπτρεΒετοε ; ?

έο:Μα : φα: ροη” χο ΗΜ)!

οευρει- Υ

Χ./



Ά Ο Τ Ο Χ!Χ. 178

ιιρεισ.Ιο εΠει ιιοειιε ειι οτιο ιι:

›ειο,νιιμιι :ι 6ο: νο ι·εριφιεισ

εβιοειιιεἱ ο σκοπο άι.: Ιειιζιόει,

ιτε οιι·;ειι· Υπο; ἐιιιςοιιιιε ηπα ι

είπε εικοτιιειιὸΜΙο ; εμε τοάσ

ιο εε. ρεΠοι Γεἔιιιοε,γ ι!δόε πιο

ιιιίεΒιιιι.έ ιιιιιΒιιιι (ἶ8ἔιο, πιο; ό:

ιιετΙοε Μπι, χ ιιοιιιοιΓε ει άοι·- τ,

πι.

ΔιΒιιακιιτο όει Πεεἰιιιοιιοιιο

ειθ:ο.

ΟΑΖέβομπώ: ω» 6'φωνΤκφ

κι» α! |σωπο οι: ΡΩ!:η·Ευ ω

88'Ειαι· ιτΞ'ιά εδώ· 1,920 [ο €/έαιωι

@μι-απάσ , .ιι απ: Μ» Μακ-Μια;

πωπω .Σψισ ἰο με “Μωωι

απ: Απ:ιβ.Ββαπάο (Βάι/ώ «έσπ- _

Μ) 4.4 Ματια "Μ ΧΡία!2Ινω, φύσ

π:π Τι·α/Μι συ·ωμι· πωπώιάσ

ιίε ()"πωπ ιι ωωΡ!έ:· Ζαι€ Μι.»

_ΡΡοπ18!':€ί0|ΠΑ2ΜρΨ α ΕΖωιμπ

“β @Μαι/Με δφζει, σπάει θα.

Θἰυ @βία ε! Βικι·ω ΜΜΜ /2'ιά Μ

42ε!έσσα,6| ι·ισκζο9πε ιαωιὶιιια,ιῖειἰ

;υμ!3ηΈσια ;Ια μα!/Ζ22ιω ]1ισ

ΜΒ[ι 9.<α|ιιι ό8ι:1°ιπισάψια.

.ΣΜΕΑ



Αετό Χα.

!

δοῇιι. Τ,π]ίππ. Σ'αίωμ

Μείέ!:ωι. Ι.ιισι·στώ.

1::πποε ίειπιόω _ω.

Μ οηιιἱαἱ-τὶιιιεττο άς ι

ΡΙεΙυε:Σο το εοκιωώ]

Μτωωπο ΤΠΡιειτι Μις! :ό ΑτειιΓεΪ1τε Μ Ρ.ιΠΜο ο? ,ησε ω” ε! ]

:Με Μηχτε Βο21°ιϋΠ2 ε!εΙ ωιμπΧο.

Χ"γ εμιε·όο,ροηιισ ω ι

ὶ

δοϋτεε,τμ!!αΡοε Μεβυεωε πω: Ν

Με εμε Δ: αν πωσ ο›)‹Ιο , εΠωαΪ

Ρτείο ιΙε ηποωοτ,γ εωΙσι‹›ωε ο

όε·πτςυε Ια ντί1Ι.ΒΠε:: γ ὸεΧωπΙο

τη ροηε στα” ταιοσε5 όε Μπιτ

τουΓς·)οΜυε μπει Μοε,ττ›‹›Μὸ α!

ρτεΓὸηω Μ· Μοτο ππω,φιοιπωΙ4

ν Βιιι1 :ἱεππρο ἴυ·: όε Ρεποιεοο;το·

Βρειτε ‹ιιιε Η νΗἶταίἶο ΠετΠρτε ,δι

εΙ1:ιρεΜεοσ ε_οπειτ ‹ἑ6 :τή ωποι·μη· τἰετΟρο.Ρετο γο τε @το μοι· '

ε! ρεὶἱἔτ0Ϊο ωοπω¦ο ως πωσ:

Ήετοποικο,γ.8Μ 2024: ἀ€ι1›ἱ,ηυέ

ςΠωιμε (Με, ο σε: ν62€3 Ροκ· ακί

εττωπετεω 61Ιο›ίἱπο φ:νε απ: «τι ώ

ΡΜΗΜΜ Ια νε1·ΗΙ1ετ›ςΔ ώ: νετ!; Ν
το” Ι1€1°Π›0!ἔ γ ωτεαὸ:ηγ ει :Μ 1δ Ν

" ἡ αφ:: νὶΈ:Ρ τ;τοτηάει=€:Ι›ιιυα Ϊ

«Ν«
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όε Η ω ΒιιΙΙειπΙο θα οΙοτ (Η ο!.

απ2εΙο ; γο ΜΜΜ Μ εΠ€ε·τεο1 ‹ῇ

11ειιιιιω ὸειπτο ει: Με εσρειτοε:

"ΜΔ νωε ιιπποε απτο ω Με:ιτο,

δ] ηι1:Ξέο Με ἴοεαυἐι Φ: ι·ετο επι πι·

το,άε: νο Βιωοτο,ροτεεέε ίῇ Π: άς

ι·:εππ.εω ειιιΒετ ρω· ωἴε; οΜ μη·

εΙὶο,οοπιο φαμε τευἰε · Μπι να

Ρ0£ἄςικ Ματ, Π: ηυεὁὸ τω ει

ττειιετ ρω:: απο εΠω γ αυτι ροή

σ ο Μ [πωπω ΗΜ τοε!ει: Με εοΓεε

πο Πω Μπι ττοτώΙεε , γ φωτο

πιω Γε· εοπιυοὶεοο μι›εῇοτ ω επ

:ίεηόευ επι Πι ρεττΜρεεΞό.Τ%$ / >

δοθα :ιτΜεο,οττο Γείο τΜε Διιτο,

γ εΧρετἐωετιωκὶο ηιιο πο ε! απο

εταπεεείΐωὶο μπα εΙεπιε εοτιίε

ῇτί οτι Με ποἔοεἀο ; ρετο Σο ηι1ε

ασ ΙΜ τΞετω εόα!,γ ωεάέεηο τω.

απο! ει!εδςο,8Ι ρτε!επτε το Μ"

ΕΜ ἀιιυἔω· ε; ΠωτεΔόει τοτυοτ%

Ιοἔωπ ευ Μ: ὸἰκἑΜη φωτο σου Δ

Μπι το: ρειϊΪὸ,Ιιαε ώ: :Παπ εμε Μ) $

ωτεεε: (Με ει›ἐτ_Μιο; Ιω ΟΠεειιτΠέ·

τοε!;υετοιπ Ει!!Ε:ιε, γω Μάο ο ῇ

δι1,Ρ0τησε οι·ικΠτε μι· εριπΗΒό

Βτε,ηυσιπ:οε πω: τεττκι :Με -όωε

άκιόοεϊΠ ρω ήεο, Βίετι Μ:: (μια

ΠΟΦτ9ε Φ=εὁΘ ΡΦωο Θ” [ε [ο

. Ε”



·· Α €: Τ Ο ΧΪΧ.

· τιιο:,ροιπι που «με ρυάιι·Πε πω!

μη;; όεΙ οιιιιοιιιις:ι : Η μοι· Ειπα-ι

Βιε ι!ε ιιιι:ιεε,μ ίεβϊἐ αμε τι: Πε·

που δοί-ἱο,γ ο το Ρεάι·: ΙΙιιιιπιτοιι

δοΠο,ιιπιόο, χ ι:τιιιόο ει: νη ω.

ι!εει) ηιιεΕιτοιιόο,τοιιοπεε εσυ ιιιι

"Μο : ρ:ιτε ιο φαι σε: το των

όιίριι:Ποφ.ιε μετα οτιιιιιιοιικἱοι

Με” δοΙιιι,γ ιιαιετόπε Μαι Η τι

(ματια Μαι· ΜΒΜ ριιι·ιτο ἀεὶ Κ·

αυτ:: ικα: αιιιιιιπο Με |ειοτι να·

πιει· ο αιιιιο,Υ ο ΡΜιειι0,όε πι]

Μάιο ἀεὶ μποτ ὸε ΜεΙοθεπ κατ:

ηιιε Ια επιπΜιιιε εε ντι: ιιιευιαβΙο

ΦιπΪετιΒ€ό:ιὁ όοιιόε :ιίιι€ιιτιι, Μπι

μι! (μι: ?ΜΒΑ Η ροιιιι:ια : :κι Μι;

ΕΜ ΦΕ 88Ι3ΥὸΟΙΊ ΐιεωριο θ: 8ο

22 ι!εΕπιειΙ 38ΕΓιθ-ΡΠα Π εΠο σε

πω: ο :απο το :μισο εςιιειιι

πιειΙιιπώ ΙιετιιιΒιο ειιὲιιίιιιτ και (ιι

 

;ι!το ι·ιωιιΒιτι: , όιεΙ εισαι :οὐκ Π:

ΜΜΜ: που Πι νιειο ροιι9οΐιοΐο

@πετώ εστιάειιει· οι “πιω , ροκ:

οιιωριιτ Γι: φαω , τεΒοΙιιει αι

Πεεεοίοι,ροι:οτιτ6τιται Πι ὸιιιΐει·

ι:ΐει νοΙιιιιωό. Ο ιιιδιειοωα πιο·

ἔτι , γ εοωϊι @Μπα μια τι· @να

η φωεω!ηιιετιιι Με" Πι ειιι:τρο

τι καφε Δε εοιιτιειιόιι;ομοιι·,2

Η



ιιοτο ΜΧ. «ιι»

Π :ιἴεἱ ριεΠιιικε οοε σε , οτιιιιιΙο

Μοτο άοΙιΙο,οιιιιΙ γο ιο εΙΙιὲ: οπο

οοἱειι οτιμίιο »Ι 2Ι188ΒΞΜΟϊ ; μ οπιο ειιτισιόεε: ιι Η (Με ιιιιιοΙιο Μι -

1°ΩΡΩΙ8,ΜΜ ο! (μια Η τοπιο: εδ:πι

πιίιιιιΙο Με "ΜΒΜ φειιΙαιτιιοιιτοε,

οΓειΙα (ιι: τιιιιιςΙω:Ιε:,οιιωιόο ΜΙΒ

ίεΒιιτει Ι: τοπιιέ,:ιε; γ απανω :ΝΙ

Ροοε «ο τα οΙ'ΙειοΙοι υπο ι:ιιει·ιΙ-ε ε!

νεγο.,γ οι:το ι:Ι αμκ: Ιο ετιίιΙΙ:ι..δ'ορ

Ο ΤτιίΙατι,όιίξτετο τιι_ἔ:οΒο°,πιιμ

ε:Ιιο απο Με (ΙΜΟ οτι: εόιιιΙ Μ»

πιοπιάει:ειΠιιω ΙοΐρεεΙιο Με τοπιο

Μάο” απο εμε νοι·ψιάστει: ροτ0

ροή ΙΙοε:ιειιοε ιιΙ Μαιο, γ από:

"ο πιο Γε τιοε ποιοι , όε·κειιιοε

@Πε €ιν:ιιτο.,οιιι·: σε Ιστέο,ρεω ο

πο άιιι.Οιι!. ?από οικω Ισ οί'

ειΙΙι,γ ωΙΙΙιὸ,ειιιο πιο μπα: (μια:

εΙΙἑ ΙιειοΙοιπΙο :οι Ιεῖιοπι Φ: οεο

τι·οιίιιοιτέ ετιειιιιιι οι: Ια Ρακό , γ

ο" «Με εΙΙΙιώ εΙ”ειι:Ιιιιιι:Ιοι ρου

νἑι·Π @απο Μέσω ουσια ΗΒΗ

:Ισ τοι Μπιτ επ ειιιΙεπισιω Με!έ&.

επειτα πιω ρω· :οἱ νιόαΕυστεεια,

ηι.ι: πιο ΙιιιοΙ8ο @τι Μπιτ , πιιετι

τα” νιοπιο εισμιεΙ ΓειΙιοτ, γ :ουχ

ριιΙΙο,οιιττο εαπ νει·άιιιΙωε, ουσ ι

;ιο πιο: 0ι·τει1-Ιοε.οιιο ΡεΙΤαιοω ο

Απ·



Α Ο τθ ΧΙΧ.

Ε.εια·πέα. ή

Ο ςτιἰεκβ‹ψ Λι ΜΜΜ. .

έα α9::9Έ'κι: υὶσὶο/ἔιἀ/Ϊστε:, ἔ

μυρτσκάυ· ωπία ω.οϋαπιαίρω·2έυ· ο Μ: απιστω. `

Ψέ/λση/ἐ πωπω: 60Ισπ.1'

Η: !πέο:,7 σ! αρισι·,ω:

άσπ»·αιπαπβ·οθο: 0|επ.τ,

@Μακάο ω;" μι· €/Ζάε·πα. ἔ

Με!Φ.Ο φωσ ἀυΣεωτιε εε ΜΒ

τεΜο @ιο ειπε ὸεεΙιεἔρ , τιοαΐ·

Ϊεε,Ροτ :τή ανω.

' Ζ.εα›·εσΜ.

.κί!(·έπε :: !.α/ασκ:σ σ!.σω,

α μια:: σοπέ,·απβά Δ: να.

πω.: υπη· πΜ:)ΜΖω θ! μ “η

έ: Πάφο αι 2Πε!Λω.φ

Ρα:: ΑΜηαι· υπω ποσβε/Μ

ασκ/Β υά/ιδπέοεανα,

ὁ ςασπασβέ2αν Α: να

με άε Μπαμ: .Ισ άω·Δ_

δ'αίωσ ά:έσευ έηβαΜο.τ

` Δι ι| 20% νέεκάσ ι28.ινωάυ;

:υπ Μ: ί6·'ζό!! Η:: Μ&εί20:, `

Με!ιέπε σοπβι συιΜο.

.Ν ω: είε-ία: απ." ἀκ/σΔιἰ0

:φταίω έα Μ/ἱι ανήρ,

μέ @απο πω: ·ω[Μάο,

π:α” ασπ_βυ/ωνχα.
τ Δ ΜΜΕ

 



Α Ο Τ Ο ΧΧΙ. Ι Ή

λίε!.Ωιωιπο ςΗ:.οε αωἰΒΔ [Άκτο

εἑιι Η: απο τερνοί:ιπι άε!ιιππι , το -

8ο απ: ρ8τε€Θ ηπα ω νεο ώ Με

ο] οε:ρτοακΙα,ημα ι πο” βαδ Ε”

Ισ :Ηπεε,γ εγιτὸπτο Ιπ.· Ε

£ωπσέσ. Μα!ΜΜ.

[Βάσει Δι·βοβε:/δωω·υ/&:, .

|πευείΒα0: 9ιωπάσ ναοί:

Μι2ιω.αο: ο]ϋαπασέψ.τ,

ά:ί «μυ :απο ά!/ϊ·απ.

Εμβπε!Αμ με σ3;!αΜ!πωΙ:,

Νοπ:)· βασικο ώ! όέσ,

Ρωμ: πο ΐε ωήνωνια,

ω:: άιιέπω Μέ κ|:δκωζ

Με2.Θγωιο το ρω· πιά νὶὸο,€1Ι18

7ο (Μοτο ΜΜΜ' Μι:

Ρ“Ρρέα]σ:,78]βϋ07:9,

με ασκεί: Δ! σ!ποκωία,

.Ι Δ Φακό πααΜ ο πω: ωπο:·ε:,

' με ,ο @απο φαί 4βπΙααΠε;

Ζω ΜΜΜ παω σ.φΜπι'ρ,

, σου Μακ: Δ

]ΜωΙππβω” κακοί.:

ἰο σΜίππ. )

Οαλνεπεἱιἰο πιο τω: ο! όιι!εω·

Δωι Γυοιιε εαυτο; πο ριωΔο δω

πωπω Ρεωόο άροτειτ: ὁ «Μ Γο

ίπου,γ Μ Νεο Ε0ιω,ηι1:Π ωωεει·

ροτΠει ω" ιμαΜα , «μια ιΜρω

Ο* ο



ά νή

Α Ο Τ Ο ΧῖΧζ

σιίΐο τι: Βι·ω·ι ωετοωωιἐτοἔδ ΒΧ

τω. τπε1οΔωἙὸ @απο πτο ὶ ὁ

(Ξοτειςοπ Μο, γ εστω στο ριιεἑἰΐὶε

ω” ιιοτυρο ΜΒΜ· δη ἰοτεττὅῇκτ

Ροιτω Χοπο,ν αιωρΗτ ε! άοί:ο

ὸοεπττεπιἱ›οιἔΜεἰἰῦ. Ο Μ:ποίι

ττηεἰοτι ! ὁ ὸιιΙεσ: ΐοοι·φωτο : ο:

"Η ίείιοι· , γ :τή ΔΗΜ! ε; εΙ ἔ πο!
Σο ρυεόο ετ:ετ:δοπάε εθαυ:.τ ώ

ΙυιΜπε ίοΠόοπάο ικα τοπικ το ο

εἱοτἱιὶειό είσοι·ιόιό; ! ειπα πιο ζ

εΓεικΜυα:ἔ ροι·ςικ πιο: όπου”

εεΙυτ ρεΙαοπη Γεώ α! εγω :ό :Μ

πωπω νοι ό: εὶἴοιἔιο‹.!ο Γ: ἔσω

- εΠε Μεττο ω:: τονειπἰὸπιπιἐη Η

' [απο οριο εΙοι·ιι Η πο: πιικατε;

πάτα Με πιώεε @απο Βογσοτομ·

Η κοτήεπτε αΒικι @Πει $υεπτεσί

σ:ο,οιωπο ωοείοοιιο πιιιςμωτἐο,

7 τιιγόο Ποσο μη· επεσε: Με Ετώ

άιηετιωε : οίειιεΙυ 1ο: οπο: Μ

ρι·ο!έσ,τοωο Πά:ιο μι:: κανο; το·

Με» μια στα» ροτ ὶιπετεείἔἰοπ

σΣε να καιρΙ:Μεο νὶΞτο ο Μ: απ:

- οεο:ωἰτι Γιιεηυἰετοε.Γο‹ιιοτεε,ηυἰ

Χ οΜ1τμεΠεπ , γ οριιτοῇοὸω ροκ

οπεοὶπἱι· ηικ:Πτο ὸεΙεΥκε.Ι.υετε-ὶ

σἰτι,ῆ ίἰδτεε-ειτπὶἔο ,τοτπο.Πο Μαι

ᾶΡἱακετἔἀεκειτηεὶο,οο απο Η ὸσ[

'Ρςι



Α(:ΤΟ ΧΙΧ.” Π:

άεπω:ιω Ι: τεεΒῇοε Με ωἱἄπσε

ε: ὅ ει1ερείεάοεϋτεςοε:άεκεπτε εφ

2ετ ώ: Ισ ζ εεε ενώ, :το επεοευρε:ε

"ή ρΙειιον.Οε!.ριιοε Γεῦοτε,ε·$Ιο

Με κτή:ι,Π :τή νεόρ ομιἑετεε,ηο ΙΜ'

ία το Καππα εΞεο_οο θεα ό ραπ τό

ὸἰοἑδ πήρτεεέ:Μ ώ ἡ πε εΙε·Βοε,

έ] Πει ειεἴοηεἰε ή το ΐατιρ_Δ. ΜΜΜ.

(Με ιειιἱετ€ε δ] αποτο Μπεντ πεεοέ .

€0:110 ώτετέζή κι ὸείεο α: Μ!

ΜΒΜΜ ίοτι,γ πιω Ιουετ πήώ.

το:ριεοε Ϊεἔυι‹:Μ τα νι·Μάα άεΓερι

2εεἰὸ σε! ε!Μεο, όε($€ρ9ο!ε απο·

πο ώ: τω ν.: Με μια ΙΝ Γάιοι· ι:

τεε ἐεεΙ1αό0 εὶο εοτιείτε, γ ωστε

ετὶἐςε:εοωο :Πασόκ ε Με Μπευσ;

Ηεωω· , ν πο ο τικ πωι·εοε ιΨ:δοπ

ςαεὸεεἔροτή πο οΙι.ΜΜε Μ” πιο

ἰιεεἔπιεοὰΉοε εΠει· Π›ἴἴομε‹ὶοε ,

ά:κω· Πι εικηΜ6 νεο,Υ δοπυετίζ

κ:εδ έκπόροτε.:Μο:ωτο ετ1Βεί πιώ

ω:: εοπ›ο απ: σε ο8τωαΜο τα

Ήρα· εἴοβΐ`οςεόε , πω εε εηοεοΐο

τα εἱ8ιτεΟἴο απο ,Με !ιοπείεεε

Μι·Ιειε στο «Η ρ!εια,τικ όεε!ιουεΓ

Με τηοοοΗ·πε Γετἐὲἐ3ηι9ᾶρἀοριιίε:ῖ

ὰ: Η εποπεόεΧο Η!" Με τοριεε

/ συ Πι Ιπερμτη Π τΙΙΒἱΩΡεενὲτ Η εε

ε! Μπτο Ε: οϋώστε ώ ίωε_

ΦΙΞ, · ο

| κ



ΑΠΤΟ ΧΙΧ.

οοε ροϊιο,ρειτο πιο τα” οι Ιι

ωτιιιίαηιικε :ιεττο ο: οτ: Ιιετιςο:

!ιοΙΒιιοττιο:,γ ΙιιιτΙσπιοε ε!ε απο

:ΜΙ πιοεΙο: ο γο το τιισθτστο ,ου

πιο όοΙΙτοσεε,ιιι ιιιιιΙιτεεεε εστω

ίοι:Ιει:εμικ ρτουαΙιο ιο σε: οι

ίιιιτ πιο νεΠιόιιτω? ΟιΑδάιοττι,τΙ

ῇ οιιιετ€ τοπια εΙ ω” οι.ιιτ:ιΙσ

μιτωο ΙΙ:: ρΙιιτιιιε.Εικ,ΜοΙιι ΙΙΙ

ότε τι Μπακ 6 πιο: Ιοε οΙειπΙιο:τ

νιοσ ε; σΠε ήπιε :ίΙἑγο «Μάιο

1ιεο:Ιο όε οετι:ετει,γ· εΙΙΙι είειιουδ

όοΙε,ροτοιιοΙο τιιεΒιιετιζ Υε, για,

προσιου:ιοο σε εΙ τυγόο,ιιο Ι·ιιιυιο

τοτι ιιιειιείΙοτ όείρεττιόοτεε; για· τ

το τετιιοιειι Με Ιο Ιιοτιο γο ' Η οί- Ι

:οι ποσο: τΙε Γι;; 6Νει€Ιοε πιο Μ· Ι

ΒΙειΠέιι απτο όιο;ροτο οίρετιιτι ξ

Ιοε τοποσ το ο ει οιιΙαισ.Μτ!. δε·

ίοτ πιιο,οιιιετσε ουσ πιοιιοε ε [ο

σοφια ττιιετ Νέου:: εοΙπιδ20ι!. γ

Νο αγ οπο εοΙικιό του τω, δ·τιο Ι

τετιιττ το απειρα ,γ οεΙΙειο και επι

Ροοεττεοιιιετ, γ οε·οοτ-οδόεοιιι:

το Γι: :Η ροτ ι.Ιιιιετο,οιι αιόει Θέμα:

Γε ριιει:Ιε ω", γ οιιιΙτιιιΙεττι Ισ

μιεεεΙο οΙ::ετΙ9οτηι1:Ιο-Ι0 πιο ντο·

τ.ΙιΙ:Ιο,Ιο έ! :τι τσάι Ιωτιεττο το αγ

ιΒιιιΙ ου: ευ :Με Μετα: : εοτιτιο

πιω

 

ο



Αστο ΧΙΧ. ω;;

κ

@σώσε ορο (ε: του Με? τιἱσειιη
ωσειπιπσ σιιε πιο Βοιο;Ζ.εισ.Ι 'ία

πιο σιιοΙο ο Μ Ι:: αιΙυεςε σε «Κιμ

αΙιστ,γ σο ο εΙΙσέ (ΙΙΙ ΜΒΜ, σ) Ισ:

Βικισσε σε τετοςαηπι Με Με” Δε Ι

Βείατ:ΑσΕΙΑτ,γα ωΙΙ:ισ, ε: :τα απο

Ρεσεε:ιε σοι: να Ια νεσείοΙ:ι.ΠΔ|.Ιο

πώ: συσττΙο Ιείιστε 3εω:Ισα:Ιεβ

ίσ,,ΙΙ:Βασ Ιε_εΙστἰει γ ε(ωπίσ (με

:ή ίωτΙεΙσ τεεΙΙ:ο σε Μ. οοΙ:Ιε: εδ

11ει·ΙΙΙ:Ισσ σε τι:: Δε! ἱεαὸσε πικαπ

Βτοε.ΜεΙ.5εΒοτ,γο Ιογ Ια δι σο

ισ,γο κι σιτε φωσ: τσ Γάιστ σ! ή

πιο Ιια2σε εστι: νΙΙΙωαδ μπασμ

ΜΒΜ: ωετακΙ. 5'Μ ΑΜ νεΕΙω:σσ

πιΕειοε:,νεσέασε: α α1σωω” ι

1ωσσε: 13005 εεωεσἐ ριιεε )«ο σε

ῇυπσ,σιτε ΙΙ είρετε τοσεε _ σιτε γο

σεΙυ1ιστα π εσωσ ωει·εειεόεε.

. ΟοΙ.5είιστο, δοδει σε εισσόΙσ όἱ

Μπα ,όεΧωπε σ· :ινστΙσ πιο Ισ

ΙΠΠΙΚΗ , ίΙσσ:ΙΙιΙ. Πωσ νη σεΙεεΙ

απου εωΙσπισ ρτοΙΙσ (ΠΙ εορα‹ῇ

@Η εΙσσει5Ισ σε Η. Μελ () ΙτΙΙΙ€3

σε αν νΙ:ΜυΗ ,πιο καψω Μέ θα

πιω μσωςαε,ιστωτο ο ει·ωατΙΟΜ.

5είισηι,ισ :με σο Μα οΐρωσ ,

ωρο,Υ Ωστε σςισ,σο Ισ Ιιε2.ςσ εοφ

Ωω· :αρκετο , χ εσωτόκω δώ

ω έ ΙΧΝΗ
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Άιιιι τοιιιιιιΩοΓικ κι, οιιιοιΐ πιω

Ρο: Μια. θα!. ΠοΧΔιιιο ρω· Πιο: ι

ίειΈοτε,οιιο μια ?το εί'ιά οι οΐειιΙΔ. ι

Με!. Ο οείοιειι·ιοιι γο , γ οοιιιο

ν” του "ω" «το "πιο ρτιοΒιι,γ ο

ὸεἴιιτινιειἀοιι ιι·κ:τοι·το Μπι: οιιιδ ι

ιιο οοιιοαΩ Ι.οε:ιεειεινοι·ι ριεθο 1

μή ο: Μο (:ιιΠίιο ο νο ι·ιι7οο, ο

ι:ειιετιιοεΙο Με εοιιιςει: ροτ Ια ρο

ι·εά,ο Η: οιιοοειιι πο. Τι·ψΤειιιιι

ίι:ίιοι,ιιο ααα ,πω Γοιι,ἡ ιιο ε

ι: Μο Τι·ιιΓο οι εοκο,γ οικω να :

Η:ιεοε δ' ραΠιιοειι νο·πιιιιοο, ου: ι

,ο Π: τοι·ιι:ι δο!ιο:Τειιτε,τοιιτε, ία ι

ίιοι το Με :ποσοι ο Μι ειι:οΙο.ΟΑ¦. ι

Ο νειιιιιιιο Ποιοι Μειτιει , πιιιειτο

Ϊογ;εοιιἔοἴειόΕΤι·$ ί.Ιοεοτο ΡΜ

Έο 5οΗα_ο οἱ τιιΠε όο ιιιιο:ΐιτο :

πο ει,εειγοο ἀεὶ είι:ειΙο , ο πιο Μ·

οιιι,ιιι το οιι!!ο. δο/ξδείιοι·,ίοίιοι,

ο ΜΜΜ ριιοιιιι,τΞι :Μαιο οι το· ο

"το "η ;ιβιιο]οτ οΒιιιιι οοΐιιειιτιι· ι

Η!1..π:.ΕΓειιεΙιε,εΓευε!ισΈιδ πιει

οι οιἰο. Μα. @οι οι είΙο οοο οι·

8οέιιιιιιι€:ι «ιο υπ. Τιή.Ο :οι Ιο

ίιω , γ οι” οι” ιιιιιοιτοἐ ὁ :οι Ε·

δω, γ κή οπο ιιιιιειτο, ιιιι ίΕι'ι01°

εΙειοείιιοο! ο ιιιί'ίειιιικιιε δει ]

γ:οιιίεΒιοιι,σοεο δοδε :Πω πια ι

` · ' ' ιΜο Ι
κ › κ
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Ποίο: ειι:ιτοεήυπω!ο: το Η ω):

ο:: :Μ :Ι::ΐάιΕΙιεόο Δ: :ιιι::ί::ο :ι

::ιο ϊ Ο οι:: ::.ια·έο! ὁ ο::ρωτοόο

Ϊἱο!Με!.Ο δείοοιιίοΜοο ό. οιΞ,ῇ

η:: οίὶο!ῇ ρωτά:: :Η το:: οιιιο:οφο

Εδτο::σιι:::ιτο εο:τιο ογεοϊογυάρ

ω:: ο Πιο:: [.ι.κ:εά:ι ρο: εβαιε :το
:εὸο:,ν::ὲ πι: άοΙο:, δυο Ιιυοό:-ο

:ο ω:: :ωεΔω Ι:: ω: ο:: :οι μι»

ΔΗΜ:: Βιδ γ ρΙοιε::οοο ο: ξἱάρ

ε:: Ιια::ιο, :οι ιι1ε8:ιει::: Ρ€::Ι:4:ι;

οδΒιι:ι:οΓε ει:: ΒΙο:::ι.Ζω.Ί Μή,

(Πιο: πι: :ποση ο ο: οΙΐοζ Πο.

:·οί:ΐ.Βο :ιιεΓι::ειἔ Τ:·ΜΙ.ιο:οι:ίί

@πιο ι:ιοΜΙοο:ο οι:: ::ιι:οΗ::: :Ιω

]01°65:€8γό :ιιἱ Γ:Βο: Ε:ΙΞβο ΜΙ

::ία:Ιο,γ ε:: ::ιιιε:ιο;Γο οποιες: έ.

τὶρο τα:: :ι::ι:::::Εο εοπίαΐξιό χ::
ο . ο =4 . !

ποιο. ΜΜΜ ε: Η "Με, γ οποιοι

::::ιίέι,:μιο :ιο :Γροτο πιο: Γι: ρο

:ι:ιόο οπ:Μο:: απο: τι: ΒοΗ:: :!ε ἴ

ΐοε μια: , ΙΙ:::::::ιοε ο! οι::-::ρο ό;

:·ιιιοδ:ο πι” οι:ο:Μο επι:: :!δε!::

:ιο ριιάεια (ο οσοι:: ὸοι:::ιιἔ:ο,

:απο Π:: :ιιι:ε:το ε:: ::Πο ΜΒΜ:

πρ: αδ :ιοίοι:ο: ΙΙοοτο,ο::δρ::ΐιο

πιο: Ι: ΓυΜόιιό, ίί::1οιιρ: ι:!εί:δΓι:ς··

10 , ν:Π:ιοοε ΜΜΜ , ει::::.::ιοε

ΜΕ0,Χ οο1ο:οίε ::::Βα. .Μι26Ζωι.
- -----ωνΩ-.:ν- ...>. 9..: ω:: Ν
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ο Η πι” :Με Με τν·ιΠε: ττιΠε , Με ἐ

Ροεο ωωΡο ροίἴεὶἀοοΙ ρκιιετ, ]

του ρι·είὶο πιιΜο ο! ὸοΙοτ. Με,Βείιοκι,ιισ τιιΓειιεε τα εειτα,τι5 ιικ

°Τοε κκ ω&ιεΙΙο.ι , επειτα επι μετα,

·ιιοτα ςκι πιΠοιο9 «με ΡΙ:ιιιετοι Μ·

Πο ῇ τοπ ρι·είΐο εοιιςτπιο Γι: ορατ

πιειοπιι, ή ροεο αιτηση ε: εΒέ

Ίευειιιτ:ι μ” Βιφε,τιο ω” Β:ιΙΙ:ιά:

Ήι:· ιιιμόι·ο επι τω ίοΤρει:!ιοίο Ισ

/ ·Βιι,ίι Ωω: ίειιτιάει.5είιοι·α,ίείιο- ι

πι, πιο πιο ογειἔειο το επισιτπω

οτ Πιοε,ιδ σιίιιοπςο μιὰ (ΜτΙ: ι
Ειρειιο,ρυε: τιιιιιθ:ποβάια μι: Ν

ε! ΡΙικτ.Με2έ6.Ομε Ισ @αφε

Ποε ιιιοςοε πιο ΒιιΒΙ:ιιιάά σκια

Χει Μαιο πιἱ ΜοΒιια. Νο εε :ιώ

ἶρρ @ε νω, τοπιο ιιο ειπε Με

°εΙ‹:Ι 8οπικοιιιο τιιιιε σι και ρο

ίεο1ι @στή εμε «Με Πιἱε πασα:

ἐιιιι:ἔο ἰτιἔτατοε ωοτιειΙεε , @Με

Ϊοιιοτεἰενιιείὶτο: Βιετι4:ε,Βιιο φαΐ

Ήο όεΙΙοε εετεεὲὶε!£πυ.Αυιιιετε,

ιισιιιιιτο:ιιωειοιιπιέ8ικι [ειἔ Μ

Ήοττο «το ε! !ιιιοτιο, ἐι μπει· (αι

τιίΐετοκι Η ν:ιιιάει ; οι Ραπ: «του

Μ” ει” εε ιιιυειτο; ειιιτειπποε επ

κι εοωειιιι,ο‹οΙὶει:τ: Με , ΙΙειττιστέ

Ή Ε” μότο ρ ; 6οΒικιιιο: οπο

- · ηιΔ!,



¦ Α Ατ:Το ΧΧ; με;

ΜΜ,ρυεε εΠε εεο σε μα: Γε ροάοι·

επεωϋτἰτ.» . 0

]Μέυωεπτο όςΙ νΞεεΠωσι€3:οε

” Ρ:›·:σἰα ἄουΜ α !ηπ:"Μ' έ:

Μ :φυσαει ό: Ρἰώεπὶο. ΡΗ?

ἔιιπ:ΔΙε ΡΜθηΕυ Η θα: Θεώ”,

Ζασκεσία Ια ό· ρκἱψ με·υα)ω ο

φαι· 4/2: @β Μα!Μω. £ειιαπΜΡ

είσ Ρ|είπα·έο, τα.: Δ Η τοπικ: Η

Μείέβαι,ευκβεβε!αερε·εέππ:απε

Ν ξἰοἰιέρε Με! Παπ. Ρέα: Μάλ

@κι ό0|0Ρ ώ! σου·ισοπ. Βη:Ι:Μ

- ΜεΙΝσω αβι Ρ.Μπ):ο% καιω”

ἰκ/ἔπιιυππιοε επιβα:@Η Μπα

.ΒιιΕΡ€άΒ σκ παπα πουν:: υπΠι Δ·

ιβε Ι.ιω·πέα. απ” επική” Η

· 1ναει·2η.Ζ.!εδα/σβραάτε αΑυίζε κ”

Μ ;οπ·›·ε:ιἰψιε&ι·σἰ: ΜυΗίπω ἱοοἰό

εἰ πε<€0£ἱο με απί..ε ραβάσ,υπ)%

όσ.σωβ οπο· ά: Δ: @απο Μειωσα.

τ· Δ . ,

·ΡΖώω·ἑο. Ζ.ιωπάπ. Με!έθαε.

' νε ιεἱετεε Ευετοεἰοί Με:
4 .

, ςεε τσιπ ρτεΓιττοίο,γ σου τω.

τίἰιῇΡοτ:υιιιὸαιΙ , χ ρεεεο Γο1εω1

80έςμμ: ς; Ιοτ1ιν2 η” Βιμ Μ Γ:Πη

‹λ5 άσσ

| ' 7.-
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άοἔ ήπια! τω δωπτωο οικο8 ε

Π:: ο πο εμ γο κάρο (ο στο ναί· Ν

σφι του @ε ευη εἶρατὶο ο πιο Ισ ι

ιιΞωτέ Διισ.5:Εοτ,οριεΠΜ:πε οφΠιο Η Μι οιππττε να Μ”, ή :ή Π! ὶ

μια! ςοοοιεο οφ Γιιεττε, Μ ο @Ιβ ἔ

μοι: οεοΗΒοταόε..Ρ|:Ι:.νεωω
ΡτοίΥ0,ωοει αΙϊξ,επετα ὸεΙἐτο,ιΙ; Ν

ς;μ:ίΤι ειπ:μιατρ,γ ούτε Μέ «Με

πέωτιε2ροτςιιο Η οικείο νἱ:τ ε!

ξεΠο £0τι ηω1οΙωά. @Σο εε€Ά0'

ήι ΜΔέου·οοι3Ιοι·γ !€Πτὶτ11ἰαπ- ο

το ε; εἰ τυγοἔ ήοοοεάεά ε: ΗΜ? Ν

ῇ μεσο €είοεμΕο εετίὶεἔ π·Λω ω: `

οσε Γογ το 'ροΔ«; ! 1ουκ"Μ μοι· ;

Ώὶοε,‹ΙΙωε Ια :που οφ το ι3ο3οτ,

Ροι·εΙυσ ΡτςΠο Με πωε(Μόο:Πο

εμι.τέωεωιήΔηοω5 τι1Πο μ!.

@πατώ Μ ΐερο!ετοιμ ίεΒοηιι:·.

ῇ;ο τεοΒο οΠο Μέ Μο ο ο : Μ

οδο: Μαρια ο]οε,γ`π›ὶτοοπε.λ!: ο

Ήθ.€Αγ όοΙοτ.Ρ|.Οιίσ ὁοΙοτ ριιε 1

όε ω εμε ἱἔμαΙο :ου να· χο εἰ

τι.ιγο2ίτιι αποτο ΜΗ Πο ΐοίο οτι ο

γτ :ο ωω,ω› ρο6άο πεύκα νετιΕ

Φ: τι1τοικ34; εε$ικτοπι , εάυετ9:4, 'ὶ

ειιἰικι το εοωςό,ιτι·εεἰιτε, άι: ω:

οεπι,‹ξ ρικώε το ν:δι·Μεο Η κι νἰδ

μι: ει οι1:ι.1λΞε εΙιηφ Με Χε πως:
· Β - “ ὰ:



Α ε; Το ΧΧ; ·Ι από

:τι ΓεϊπΙττιΙεπτο.ΆΙ:Ι.ΡοτεεΙο ωἰ

:·εωεόΙο.ΡΩ.Ηή: ΜΙΑ, Ι›Ιἔ :Ιππι

;"£ «Μα φΙΜΙΙ ε!εΙνΙήο ρωτε,ρ6ι·

@Με :ιο α: ρδΒα εΙεΙεΓρεκιεΙδ ο!

ς_·:τυκ:Ι τονωἔτο «ΜΙΝΙ τη επίστπΙοή

ό:πό γ ραΐειδ, ή α Ιω Ηεπ:οε εστε

9οτΙΙ:5 οΙάοΙοτ Ιοε στειιγε. δΙτι1

"Με ειιδωε τα ωεΙ,ΙιτεΒο Ιοτ:ΪΙ Μ·

ΩπαΜόοήκή ΒΙΙ::πίι ιπεάΙεΙυε:,

ἐπὶ κυοόΙεοε,ιή (ετωέτω μπα Βι1Γ

Ιαν τα ΓοΙυά:εοτε εοπΗΠο επ γω·

1ι:ιε,ο ευ ρΙσότεε, ο :τι ρ:ΙΙ:ώτω,ο

@Η Γεττετα ευ Μετρο εΙο ΜΠαπα

Ιθέ. Ροκ πο τω: ἔατἱὅιΙε: ακα, 06

Με στοι·τιπέτσε, πο πω: Με;; ΒΙΑ·

εΙε Γε:ίο,γ ὸιωε ῇ ΑεηωΙ.ΜΙΙ.νΙ

πρ παω! ΙΙ:ΙΒα ω πιεσΗο «ΜΙ τα;

*κου , αμκ: πο αν: εουΠοιπο Ικα

ΒΙοτ,υοεεφμεΙ :ο Ιω οπο; των

14:::τπειιεΠετ εε ίαωτΙο [και Για·

6ιττοεΙο ή >είΙδ επ Ισ ιπ:ιε Παπά

- άσ:Ι ΡίαΤεττΙρτασο εοϋΙ·:ΔΠε Μ;

ΠοτΙΜεπτοε ΙΙεΙ:Ι νήει Η.: πιο

@Ιω €οιΙΙι Ι”ικΙεΠ:τ ρΙοιετ γ ει'

μεΙΙΙ,.ρ οΙτσιπΙΒα ό: εηοΙο. Εφ

μεστπδάο 8Ι3νώτττικ ε να Ιοεέ

Ποία» μα” ό: Ιε τΙΙ›οτ:ι , γ Με:

8:·:πτε Με :πιο τη ιηαὸτο,‹ΙεΙ`ωω

[Μέ ω μπα. (Με. Η ΙπΙΙγοειΙοΙ

[Μακ
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::8:;Γ2:2Φ8Γεχωοεὸεοιπττπτὶω

άστα ί-οίαπαπε;ε έΦω ΙΟΜδε τω!

ῖἱΡΟ:°@υ€ὁ€ἶὸε ?βη "Ξοτεδ ω ι

όε!ι:κ·:οίο «ΜΗ άε!ζ: 2029 Με Η

νεοίιιι·ο 3Η0Χετε °Ι:::'ἰὶ(ἑ:ΞΟΓ ;

1ωΡἰε.δι1Ι›ειτπο: ν βια - ·Βο

ποίοττοι Μ” ί· κι! ΦΠ

τω!" Ιώβ ωδώδ ε: ι ο( τι μμε

ταη""ποέπ α] τέτοετ ιΠΒιιτι Μ

ε" “ή (Ιωοτ ο το· :ἔστι ηυο ία

ε!ο; άοιΜπε;ο, ηᾶι?οο:υτΐἐ 0α::1ΐ)Σ

δωσε; ἴοπἐ νο 18η μ” οΚΓΠ·ο8 ώ

Ρ[26%Πο “Η Σ'θΒ;'0 ετπιοἶιισ.

(Μ) ο ών! Π, Ηθεο «Μιο

μτ.Ζἰἰἴἰ°ὶὑ.β:ἔτ::Ἑ8Πὸ” εμπε

$"ΠΥ 8Πο εε ΗΜ: Η ζτ:"ΈΡ Με;

ὸωωι· Ια σ:οτυρωδώ ‹.!ε ΠΠ 8 (Γ).

Μ” “Η Υ(ΜΦ Η [ ιι Ρο ή.

ὰ: Η τοτ;ηςιιέΉεες@εΐ·: 222:

ε:εΙ::©°5:ἰ«::εΙ:τ° ΟΨΗ Α
Γείτοι·.ι Μη ο Χ Μ· πω),

ὸ3-Βἰ€ὁ Η Η· εδο σε ἴογ όπο

τ1ε;ε όε: πιη:ςη ΡΐαΡάο μ-πΤα:

απο νὲι· “ τ σΤιῖΑἔΗΠ ΜΜΟ Ν

τα “Σω ΡΜ 'Ο ΐοτε-ωοε)ι1

- ` > . αιμιοΙ απ ςιιοτιἀ‹›, χ

ΜΜΕ·
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ωπει!ο (::ι!ι!!ο.Ουιετσεεττοτ ω!

Ριιεττιι,ροιόι τιιιιΒιιτιο ΜΒ:: ο πιε

εΠοτιι:ιι· πι! πιατα, γ πιο Με ισι

μι! !ιι Πραιόε , πιο Με εταιετι ε!

-ειιπι!ιιο,τοι· ε! εφε! επι Βτει:ε τ!ε+ -

χιο μα! ε !η!ιτειι· επι Με «Με ει! ῇ

:πε ωεω ω. ρε!!:ιόε Μάιο: τοε!ο

Τε Με !ι€€!10ει τι!! νο!υιιτ:ι‹! : !ιιιεπ

τ!ε:ιηιο [Με μια ασπαιτε !!!ε‹

Βετιο πι! !είιοι· !ο ι:οιι!Α ‹!ε πι! γε

ι ΒΕΟτό;6!0 Μ. δώ !!ιιι·ε και !ιιιΒο

ο Η.» ε.ιιιω,ε_ιΞ οΓειιΓει α Π! νοτια,

ετιιιι !:.ιιι€ει Η: «οικω εο!ι πι! ία!

ν· αμεα @επι Γο!ε.!ικ! !ε ἀι·κο_ Υ εε

!ο,ιμιε ροι·ιιι! Μ!!! ιιιιε ςιιει!μ

όοε ρ:ιε!ι·ε: Πι: ι!ι:ιε όιωιτιιιγεΐιεξ

. ηιιιετιι!ιιόο ιμιε τισ :ιγει :Μάο ο

ικω πιω ετιιε!.εε :οικω Με μει

ε!ι·εε ε!)τυΠΑ Νη ό:: Βιιιτιια , Π"

"ΜΒΜ τ:ιπιτι, πιο :ιαμειωιι6ο!ε

Ραπ εοπιο ιι πι! , των! :ι !ιι ρισ

Ρω ρειι!τε γ πι:ιι!τε, γ !ιετττιωιοε,

)·πιι18ετ,ροι· Βοιαι· ψ; νη;ι Πω”.

£ε!ια.()τε!!εε, :ι (ο πιο:!ιε (Πέτε

ιιε!!τε.Ε! ειπε! Επιμετωοτ Νε

ι·ο,:ι !ιι οικω: Αει!ρ!ιιε ραπ !ωΙο

ία ρ!ιπετ κι °!ι!ιο κτιειωτ. Π.!!ο:

ι @ο ι!ιειιοε ι!8 οψη: :Πω (οτι

νετε!ειάετοε μπιε!όιηιι6 [ο ιο:

ν · Δ ..Έ-Δε
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τμιε Π «Μη μου; το” Μ· πωωτε'

μπΒο ο £οΙρ:Δ δμ5ε ω ἀο!οτι·ω:

ριιεόεπ ροινετ. Οσο: πιικ!π::

;τυς!α:: Βι1υοι] Μ2ΕΔτσΠ Βῆοε, γ

Βεκπωοοε,οοΜκοόο αυγο: μ?

Νοε ε! :Μο οορκεοετο Βτεοὸε.

ΒΙιρο Κ” τἱε Μ:ιεεΔοιΜ.Ηετο

ι:Η:ε Με), ώ: Πιόεε. (ἔουίὶωπἰοο

Επιμετωοτ εὶε Βοπια. Ε::οόπο

ΒεΥΜΔ ι!ε (ῖοροὸοεἰα. λ·Ιοόω Ια

Ν=ἔνοωπιιτοΓει. Τοὸοε εΠο: πια

τατοο Ιπἰὶοεουετὶἀο; γ επιποοε,

Πο :πομπο τ82οΝ,φ.1εάαπβο (ο:

ρετἴοτἔαωωιιο. ΡιπεΙστε?τε απ:

ο00τώ':ηιι€Πο θα” «:τυεωεό ό::

ΡΙπτΜτεε Βεγ (Η Ι‹›εΡ:ιετἱιο;,ουο

Ροή πο φ1εοείΤε ΓυτοΠοέ ΜΙ”

Ριιεε Μ! πυτο α(Ή·οόε Πι νἱιήο

ροάτο,γ ο Πι νττἱεο Μο , γ σωστα

Μποεπιοε Πιγοε.ΗΠοε ίοετοο όο

1ἰτοε ώΒοοε άι: τοΙροοΙο οι:Τρο,

ους ευατόεοόο [πε ρετ(οπω όε:

ΡεΙιοτφοπτσιποο Ππε πτηοι·:ε ,γ

άσίεαοιΜ·πτω Μτοιοοοε.νςτο:ά

εε,ουςοοιιομοτοέο εΠο εΒι Μ,

πο :Με ‹ὶ4·:ιτπιτετΙοε:εο Ισ (μη:

πτη»Ι ΒΜοτοο;.ρειο πο εε "πΧ στη Ν

τοιοκτοο;τιι !είιοτ,ουοοε κή Μ· Ν

Νοε εποε τεΗΙΒο, ΜΗ” μα,

Τ: ρα,



_ φωσ ια, πι8

Ροζστ,νι:οε «μου ειιιιιΙιειε τειι€;ο

:πι ΙΙΙ·ιστωιΙ,οιιιιιι σπείοε πιιιε Ιου-ι

πισω σε :σει πιοιΙεπσΙο ιιιιιοι· αΙ·εΙ

η·ιπισπι:ο,ωιι.ιΙΙστο, ΐι μου σΙ ουσ

τοποσ σο Με νιιιοε οποιοι. Νεο;

Ηιιιι τοι. Μιι·ΙΙΙισε,πΐΙΙισισε ΐοΙειἶ‹ῇ

σε το νοΙίιτιιΙ όσιιιιιιι:1ι οιιιοτι:ε

ΐιιΙ3:ι :ιΙΙἔΡ Μάὶ. Ρ:ιεΙι·σ ποιο, πιο

Ριιέισσε ιιιιτιιιοιιιεε σα· νειιιι· ο

άσσο: γο εΙΙοι·, ουσ σΙΙοπικιιΙ.ιε

]ΒΡ1°6ΙετιτοΙιοΙ3·Ιο οπο το @Με

ω”. [.εΙΙ;ιιιιιιεΙο Ιεηἔε Ι:ισιισσ

σκοπο εστι Ια ιιιιισι·ισ εΙιι το νιιιαϋ

Ιιιι:ιιιπιι [Η σε ΙΙσιμεΙο, ΙΙε;ι‹Ιο ε:

τοι εΙ·:Γε;ιιιΙο,ιι το ρείειδ, ΙΙημιπΙο

σε πι; ιιωΙο , γω οσοι, ΙΙσι;:ιό:ι

σε ιιιι εεοιιιρειἴιιιπΙο σο”, ?Ιω Ηο

Ρο πι. ίοΙσπΙ:ιό,ιισ ιιιιπειε Ιιοιιπιι‹Ιο

ΡιιὲΙ'θ ιιιοοι·:Ι'Ιει· ιιιΠπιιιιισπιτοε σο.

κι ιιιιΙεισ:ιι· :οι όοΙσπ,ΙΙιισ εεπιιριιἐ

οι: μια: ΙσριιΙπει· "πιά αισι·ιισ·ι Η

πιοεΙἔιι£Ιιειε Ππι ΙσΒι·ιιιιειι,σΙπω Ια.

οποία οεΙ”αΐρειειΙε σε ππιι Ισιοδο;ι

γ Μεινε ριππισε.ιισ Ιει ιιιτιει·ιιιιιι

μεώ ΙΙσιο,πιι ρεΙο.Ιιτειιώσο «μια

τΙιιἔε πιει οιισιποΐο στι πο Γιο"

ροή Πιο ιιΙιιπο,ο ιΙοΙοισΙ`σ ρω

πιο:: Πιιισττο,ΒιιιΒιιΠε αιΙε πιο

ιιι·εΒιιιιι:ε , οι πι:ΓΡοπιιΙιε > πω”

ο ο
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εδο Μ αμκ ή:: πιὶ ε8τειάο ὸειἱττε

εμιίΠοτο: ροή φωτιόο ο! εοι·εεδ

εΠὶ εκπϋατεσάο .Μ ΡαΪεὶοτι.εΗεκι

εω·τσάοε Με οὶΟοε ει! εοπίοὶο: γ ε

τη τε!ιἰοππρο Με ἴκιιτυοΓεε ρει-.ι- ὶ
Μ” επι Με” ώ ετεπιπετ πω- Ν

εἱεπυεπ Μ Μια. Ογε ρεὁτο νΞε;ο

:Με θΙτὶΜεε ρε!ειΒτεε: γ Π τοπικ»

χο οίρετο Με τεεεϋεε,ηοςοΒρειεε

"ή γεπο. Βἑοπ κα, γ ομε ΗΜ

τΜΜ,γ ἀσΙοτοἴο ΐευτεπ:Ξεκπο ῇ

“Μακ εἰιεὸεὸ Μια: :ΕΜΠ οχθε

εΠε: εΙεωοτ ὰ: εεωρειιεε, εΠε ε·

ΜΜΜ :ὶε Βωπεε, :Πε ευΙΗόο εΙο

«:επεε,εΠε είὶτερἰτο ά: αταπε,όο

τοόο :Πο Εφ γο εειιΩι. Υο ω·

ω ό: Με? Μ:τε8ε επ Με @ι

τοϋ Με ωεγοκραττε άετ Με £ἰι1ὸει·

όατκι (:οιπεΙΙετεει ; γο ὸε:‹ὲ οπι

Ηιοε Ιῖτιεἱωπεε ἀεΓειιΒἐωιοε ά:

' ΐοἴιοτ:γο εμύθ: τουεΙοεε τεεὶοοεε,

γ “ωοΙιπιε ε ροΙοτεε, γ οηυετἔοπ

9ωπεεεγο Μ ι5ωΒου κ” Με'

Δ105ϊΙ1ιΙ1€Π€Π€ΟιΉΡ8ΪΙὶ8 ἀεὶ :Με

εεειωιἱο !ιοπτΕπεξ επ 8τεεἰ:ιε :κι

“ειὸ:χο εμΠτδ ει Με νἱι10ε ε! ε!ετΙκ

‹1ο 6:· €εΠΙΠ82εμ Φ: Ξιπιοοεἰοιπεε

81!.ΐνι;ε,όε ετειπἑσε,γΒοτὸεὸυταε,

α: ωιωο,ά:· πιέατ,σε €0Π€6:,όε

¦ χ
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, <ήι·τικΙ. Υ ίιιγ άιιιΙει ηωεΙο άσμα

Βοιε Πο τιδρο εΙ πι” «Με ω"

ιρο,γ πι” Ιτι:ΙοηιιιιωιτιιιΙ,εμιε .Ι

πιιπι;Ιο στο «κι ιιιιοΙΙι·ιι “ω αἱ::

ὸ8:7.Ρ0ι°ῆ οΙΙοτειε οίρειιιαιιΙο του

ω Ιου Φ: πώ: τω π0ΙΙΙ.ΙΙτιΒΜεΙ08

αΙεΙΙ:ο: , τε ε:μ.ιΙοτο πιει ωστε: εΙ

~Ιιϊτέ:Ι10.Μι1€Ιιο: (Με ίσο ρειΠΜοε

ρώτα αιΙο,εμιο ρωειιιι ρω πιΙ π

πιοι· ντι (ΣιιιιιιΙ·Ι·οι·ο εμε Γε ΙΙιτισ:ι

πιει (ΙΑΙΙΙΙο,εΙ ηιιιιΙ το Μαι εωισ·

ειΠε,πίεΙ ιιιΙΙτιιο σ Για: ρώτα , γ·

@πιο ΙιιιιιΙ::Γυε νΙιτικΙοε , γ Μπι·

:ΜΙ ι τοάοε ετιιιιιπιιιιιΙΙΙείω. Ε·

ζ~ _ :Η πιω Πι μπω 4ο ειπποηγ ά ρο
Ι Ι άι αΙΙΙι1ειιι μπι ΙιαΙιΙΙιπιιο, ή εΙεΙ

τ:ιιΙιτισ Πι ραΙοείοιιιι νικ Μου γ

ίσες” :παμπ , (μια ΙΙεπισιιιιι (ἱσ

ΙεΙΙΙιιιι:Ιιι ηι1εΙ εΙε Βιιι:ιτιο νωἱω

› Λιβ πιἱΙε£ὁιιιὶΪσ6τ€ΙΞο ειναι ιΙΕ

πωμεΙιοεάοΓαιΙιτΙο οΙΙΙι Ισ φα

ο ιιιΙ τιιιετιεΙει Μπότα Ι:τιειιΙικια:τιτ··

πιο πωπω εοπιο Βατιὁ σύ «μιο

πτ.Οτὁοιιὁεοπιο Πι ψ:Ι”εο,γ «Ι

"πο Ιιιιι.ιΜΙ”ε εΕεᾶο: Η εΙ :Μάιο ν

πω ιιιιιιιιιιι ,πιο νιιιἱὸ οιιΒιιΙΜεΙσ.

(:ειικ::ι·ώ ε! "Με εοτιεἰοττο (Ισ

Ια @Με γ εΙεΙΕΙιεΙιω:Ιιι σιωεικίοιι

ὰ: Ια ιιοΙιικιφό: Υειι:ΙεΙα σε Ια

ΕΒΙοϋ
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«Με επττ:ιόιω ιιι ω” κ]ωΙπω Ι

τὸ σου :ΜΜΜ Με ρεπεόεε :Με :ΙΙ

Ιιι1.οτιο;ηιιεϋιιυΙὸ πήε:Πο ρω.

Ροίίτο,ρετὁἱ απ ΉηξΙΠΙ:ΜΑΣΙ. ΒαΙ

εμε! άΙ:Μποίο ΥΝτ0 «Ιςεωοτ ει:

1ιπποεωίΐ νη πκε: γ τουΙο εΠι

μΙΙ:ιόε ποεΙκ νΙππΙΐε,ΐεειιιι τ::

ιιτοΠυ π1Ι›τεΙΙο ,ο Ισ 6υεΙτα :Ια Η

νεπΙεΙο,εοππο άι Μ: Ιοττιπω απο·

ΚΙεΙΒΙο εΠιιυιεΙΐε άΙΙρυ:Πο,γ από:

Μι:Ιο,ίο8υτι ΙυσΙεΙοτόεωάσ κοί

τιππΒτο ; εοπωΙοε μια ότε «Με Ι

“τα , Ισ ποεΙιε Ιω”, Ια είωΙι

έεΙ Με, Με διυόειστεε φω,ωή;

:το κΠτο: Ιου οςικΙ 80τ:€το ό.

Ϊετιιἰεἱο;γ εΙ Μιωυει ρια·ΙυτοΙ6;

·νὅτ πιο τυχόο εμπε τ δ Με αττωΙο;

ίο:Ιουι α» Ιω αΙΙο,του εΙ βια

.Ξωρειιι ερτ ΙΙει.ποιη πο νέεΙο Με

Με· ρωέΙὶιε,Ριιἴο ο! με ο" πω”

·ι:εντδ,γ Φ: ΙωτΙΒεαιγόει “πω”

©εἴξοπὁ5όοε·:ἴοίοε ςυεάστοη το·

 

Ι

ΙΙ Ρωτάω: Ιων-Με ρΝό:οε.» ρω:- Ι

άωκοττΙΙτου Ιω ΙωάωΓιιε ΜΙω¦

κοιτυουΙρ Μ; εαΜε.Μοπ Η» καὶ

- __ώΙ:σοττωοπ :τή είρετουςο,τοπιω

»ιδια πώ εΙοτὶσ,εεπτοτ‹›υ απ :οπι

.·ροϋΙο. Ευα: ηιιο 4:πι1εΙ:ΜεΙ ΗΜ,

Ρωκ ωιο,ωιπΙωςΙο οΙ·ιΙ:Ιρε· Ι

ίωιΞο
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δο·:Ιο .με ν!ιοείΐε γο ρεκκιόει έ ΠΙ

πιοικ:ττο 6οιποΜε ο Πει ωο.€:οω

Μάιοπ, γ εεΐοεαμ,οιιε Μι ρκΓ

το Πο ὸἰΙεεἰοο :Η1116·:Πϊ4ΠΊΒ «μπε ώ

Μ: οι· (ε: όαίροοοάει ρω· ίεΒιιΠΙο °

οι: τοοο;τιο ὸιΒἰ μ” πο: Α οποσ:

το: γ :ιγάοε.!Υ Μο £οοττοτοΕΜΜ

εο.Ιει ωιιεκτε,ρικε πο του: εἰοοτ

Ρο στα Η νΞά:ι.Ο :οἱ ατοοτ,γ Ϊώοι·

ΦΙἰίἔο,εί`ρετεωε,να νογ, :των

τ:Π «οοοΓρφω. Νο :σε πιοΜε:

Μι οιτάιοςο :μια Βοεο,όσος!0 :Πα

νπτὶοπι απαιτει ο :οι νἱ€]ο οειάτοέ

μια !εάε:ιιο πουε!ιε πω. Ο ρο

ω: απο το” οπνοὸο,ἐιἶ:$<›τε , Η `

:σποτ :ο Μο ραΙΈιά:ι , γ ρεοοΓει

νιάα απ: Με τεοπΙο,οιιο (εαπ @ο

ο; οΐ1:Ρετσι ΓοραΙτιιτοε,ῇυοτεε πο;

@μμε τιιι:ίΈτοε οοΓεοιιίω. Αφο

8505 :οοἴοΙποτἱεε ρακιοι·ιε το ψι

το Μπα ο: “ο αΒαιάαοΙε Μ, εο

Ι:ΒΜαε,γ ΜΜΜ ο: εοι1:ὶΙο$ τιμτί

?Νοε !ιοτοε,οοε ρω πιο: ποπ”
π» ιοε:οιο πιο Μ1οό30Ώ5Ώθη Ε- ¦

πιο ουσ γα Ια άαβιοα τοααποΜ,€δ

Μετρο τυτοαεἰοο απο Η Με ρετ

οιαο : γ Δυο ροτοοο νεο τω: !:«- Μ

έξτιω2: απο! Ιιι€τΜω άοΓεδάετ ρω·

τιωκτυ8ειάα Γπ.$1ψιάΔωο οι πώ

· = ` - απο· 1

ι



εεττ: ΧΧι. ]

εττιστιτι φωτο. Σειρα οτ τι ΜΒ;

τοπια: Ιτι "Με ΜΜΜ ροτΕι ω”.

το,8ττιτι ρΙιιιτ:τ Πωσ «το τω "τμ

ρττ:Η:τιτε. Τοτιιιτι μάτι: τω., το;

φωτια οτ :τι νεται ουτε το ΙιιτΒοτ τ
ειπε ττιίτειιτε Π: Γιιτττι.ε ΒικιΕκ Η '

ΜΗ: οτι το Γετιεάιιτι ιιτιττΒτια,τετἱ ι

οι: Με! τι: τοκοι τω. θτιιτι τω.

Ιοτ Ποιο (το τιιτ,τιιηοι· άτε τι, πιο,

πιογοτ οκ ττιι Ηττα τιποτε. Πιο;

οιιτ:τΙο ώττεο,γ το Μαρ ο! οΕτοι

το πιτ Νήπιο, ρδ το οτι εοειτο είτε

τ:ιτετρο ῆ Μέ ουτε.

Ατειιτιιοτιτο τω ή88ΐειττιο ρή

_ πιο εδο.

Ετ:Ι=ιετέο τοι·τι!τι Πι τετοια τό

έτετιότίεττιιο τιποτα ΡτοΒιιτπει·

Ιε Αιτία Πι τιιιι€ετ,Ιτ ετιιιί.ι άστα .

ιιιιιιτο τιιτιΙ:ετιετιττιιτ Ιτι τιιι.ιοττο Μ

Πι Ντε Μωιιιω , τιι0ίἱτετιὸοΙο τ!

έ·ιτετρο άτ:Πττ το‹ὶ0 Μάιο Ρωτ- τ

οοε,γ τιειιιδόο (τι Μοτο τ:δεΙιιγ6. ὶ

έβίδ.ά ΡιΕΕΒΕΕΙΟ.

ανο εε οριο Γετ"ιοτ ΡΙοοετἱοἔ

ροτοικ ίσο Με Ματσε Ματι

τιοετιιιι τωτι ΜΜΜ τιάοττιιιά:ι οτί

ρότα· ουτε τω” οιιιιτιόο οι (πω,

οπο: ττωι τιοΙοτ πατάω Ιιιιιι.Αω

η



-Α ΕΤΕ) ΧΧΙ. πρι

πι ογοικΙο τικ ΒεωΙόοηγ τικ π”

:εεε του απ”, τι:: φαω πιο ποί

τοιιώτωοε, τα ΙΙεκπο γ,εοπ8ο:‹ε

:Με τουτσίευτΕπιέεπτο, επ τιιΙ ωο

ισοτει Ρεπεττωοπ ΜΒ εκπτώπ,

:τι τω 'τήοποπι ττειΓρεΙΤατοπ "Η

εοταφο,αΐεΙ ωἰιωτοτι Με ΗΜ”.

άσε ΙουτΙεΙοε, :με εΙ μι τα:ΙΒΜο

Ρι:Ιοτ ΜΜΜ.: ιΙε @στο ὸοΙοτ Γεω

0Π0,νπ ΙουτΙπήειπο οπο. !)Ιππε

Η Μωβ όε απ φπα”, ροτῇ πκιΙ·

:Ικα τιιΙιοητο‹Ιο νι·ΙεπΡ ροηικ:

ΡΙόεε Ια ωι1εττοζροηυε επτειικοε

τι:: ΒΙαοεοε εεΒεΙΙοιἔροηυε Με

τα το ΙΙοοταιΙο σετε,εε εΙΒιπι :ΜΙ

σ:Ιε ΜεΙΙβω, ροκ Πιο: (χω: πω: Ισ

άΙ€:ιε,ιμιε Η Μ;; μεσο »ο (μπα:

γονΙιΙΙΙΙ-ΙΡ!εύ:.Αγ,εγ,ΠοϋΙο και

εαπ· , τωεΙΙτο @να επ ο! ρεφ,

πυείΙτο Ματ τοὸοει Ρεϊι2ΙΙόοφ0

ηιιετΑπιοε πιο: νιιιΙι·,γ ροηυε ο!

ἑτιεοεἱτοὸο ὸοΙοτ ω Με πω: [Μια

το‹Ιο @στο ΙΜ ρεοΙωΙο ,ι Ι· ωςιπ:

:Με ρτοίΙο "με ΙΙΙ Ιερι1ΙΙ:το,τοτ

ςιιο ποΙΙοτε γο ΙοΙο Ισ ΡΙΝόιόΔ

ὸοΙοτΙ‹Ισ ὁ: ετιτποτυϋοε , νά αΙΙΙ

ΙΙΙ εμε το ρωΙΙΙε , γ χο τιιὲευὸιέ

Ικ:οΙκι ρεόοςοε Μ τεΙυΙο Τομ άο

ΙΙο,χ :Με Ια Με ΙοϋΙεΙο ροτ εΙΙευΙο

ΜΒ
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δ:Π:ι Πι "Με ἰἰτωἰοοιο,ωγιι.ἱνΜ

ο Ποτ” πιιεθτ:ι α!!ε8εώι ροθτΙ

πτει·ι!Ο @τα φα: "Με ει "ή άο

Ιοτέο εωιεοε γ ίείιοτέε , ηιιὸοὸ

απο ε Γοιππ :Μ Μέσοι! Ο σ” Μη

πιὶ Ματ τοόο,οτυοΙόσά ἴατΜ φ”

Νικ γο ΓοΕπε ή. Μα: ιΗΒιιοε αἱ

:Με ίεΠεοω αΐιο5 άε Μ· Π:ρωτυπ

ςαε τικ νεπτο.Τω·ΒοΓε Η οτ‹Μ

:Μ ωοτΞτ :δ Η αέριο” δ' τα :προ

Χωσ,ο πήεεεωε ἴιΙὶἀ:ιε μπει 4

` υετ Ρεθιτ,ιυιηοτ Βοτατἱ όε ν0[0·

|ττοε Ιε τἰ€ττε,ηι1ε: ό: αφ.ιε!!οε πι

Βιοε σειιιεΙΙοε με Ρτείετιτσ νεο:ἔ

?αστα @πε τπε ίοΒι·δ μια ΗΜ»

ςυε:ωτοκ: Με ‹ὶε Η ωιιεττο,ἱπα1·

“τω Με σοὶ όἰΙοεἱοπ,ςιιοκτο Μη!

Ρο πια άοκειἑ ΓοΙο άείρωπ όετ6

Ει!τεκτιε Η νίόει, μια:: ω: ΗΙΩΝ

:ετα:Ι:Με τοιτιριιίιἰο. Ο τπΠΒ”

ωϊο,Ιευσιπετε ά: Γοϋτε Με ,)26

μΙειιηι Πάει τ.: ηοεάο,ΒοΗ:«Ισ 66·

πττΒο επ ττἰίὶεε 8σιπὶὸο:,επ @Ψ

Βτοτπταατἰεητογ ἴοίρἰτει· , ›· ΠΠ)!

ΜΓο το-οΐρΜτιι προβτοπ ε! ω·

γο]ἴἱ να Μικ1εκεάοαΜ ΗΜ (Η

όοὶοτ,ροτςιιο ςιιἰίἱΠσ €ισε Ισ Ντ

τ ΒΠ`ε γο τοΔο,επ απο παώ; κα·

“)8 Με ΜΜπει: ο Με νατοοϋ

ΕιΠΟ
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φις ρυ«Με ετἱ ε!οΙοτ ΐεωτοε ό”

:επιπεδο Πο ἰ0ἶ13ι3.Εὶτ, ο εΙοπιεοοε

ρατόω·ώε ε! ίεπτΜο, (μια ε: μπε
ε!ε ἀεἴεεπἴο.-θ άυτοκοταςοπόσ Δ

Ριάτο,εοωο πιο το ηυὶεϋτε: άσ άι:

Ιοι·,ηικ: για φαω” Ευ το :πικάπ

Μ:τεάοτε.Ρρτε φέρω εώΠηι1ξ το

πω, [κι τα φήεπ αόιμήτά Βιιι:ττε:,

μια φήσ:η ρἱωπὁ ετΒοΙι:ε , μια

ηυιω ἴοΒτἱςυἑ Μυίο:! Ο ώστε

ὶοτο,εο!ηο απ: ΓρΠΙσπεε,π όοπόσ

ΑιειΙΜεά εΒτἱΒο ·ωἰ ἀεἴοοτιἴοΙαε!ι

να.ξσ:1!Ο ΐοτιιιΜνα :Μπα ωἰιιὶΒ

Μο,γ_ωογοτόοωσ άι· Με εσωρο

"Με β3ευσε,ροη;κ πο οποειιωΓ

ω :ιι οκιιο1- Μπι:: πιυόπΒί0Μ3Μ

ω" οιιοςυει!οι]αφο ή ε: -ΐοή4:τ.ω

;ροϊςιι€: Μ» άαΠτυΞΠε Μ ρωτάω::

›Ωἱο,ροτηι1Μ1@ ηιιοωοΠοπ›ἐ@?

η3οἀο,ρστς 116 ποοΐἴο!ειἱἔε πΗ::Βά

-ε!εε Ηοποὸσωἰεπιοε,ἀοτειὐςἴαμοευ

ηιιοΙΙη Ποτιόη:!επτει επ @πο τα

` .Ρο;!ετ πα πω” 5ἀἱθῖᾶἴωβξίοι·

πω: ἴι·υᾶυοίΒ , τι·ΙΠι: Με πωπω-Μ

ΗΜ, εστι νήσο: Με;ςι·ιε πιο ροτ

ιιἱπἰοτε: Η οικ!ειπ. Μηου-ΓυΓο·έω

ιτε ρι·τ!εειιεξοπω ‹Ιε :σε οιι8ει7ιο-σ

-. απο ι·οιία-μοΒιιΠει εὸιό,αῇ :ιο Η

· Ηπα ΒοΗρπη:μ. Ο »Με εὶε £οο4

.Φ >. 80Χο5

α
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8οιωε ΙΙειιι,οο ιιιιίετιι€ ποιιιριι4

ιΉιοι.Ο κοιιιιοο,πιιιποο, :πικρα

του/ορο όε τι οιιιετοι·ι, ιιιικΙιοε :τι

τοιαιΙιοικιω πιετιιιιοο Η ΜΜΜ,

οιιιαιΓεε εοΓιο ροι· οὶειω ου τι αρ

τ:ιτοιι : γο ρω· τιί1ϊε·εκροι·ιοοειι

Ισ εοιιτιιὲ,ι:οπιο ιι οιιιι:ιι Με πι»

και γ εοπιρτει εισ το ειιε:ιι*ιο Γε ία

το: πιο ριοίρει:ποιοτο ίορα!ίο

τοπ) εοτιιο προ! ουσ: Μοο!ιοιιι

ΜΜΜ ποιο ο ειιιιοο πο; ΒΙΩιε μοι

ριΞεοιιοε:,ροι·ιιο ειιεἐοὰἐι :οτι

ωω το π:ι,ροι· σε πιο πιο Μαί

ίο: Πο τιεπιρο οι ο θα ουσ ώ:

«οι αΙιοθε σ!ο οι μιά", μια πο.

το Πο ιοτιιοτ,‹:οι·ι·ιο οοικιιι ·ιιο πο

πιο ρειάει.,εσπιο @οι ο οιιιετι

τιιτοιιιριιίιι:ι εε Υπ ειισιοΓιι , σο;

πιοτιιιοπιιιο:οροοι·εδ ορο Γιο το

ΕΜΗ6ο π» καιω Μπειι6οιει να

κ::ιοι:ειιι!ο οο=ιι!τιι νο2.:ρο·ροοΓουι

ειιιιιιππιε τιιιιιιιιοοιιο,οιιιε επι: γι

οποιοι Ιιεε:ιιοε ιοΒιόοε ρω ω»

Βιιποοτοεο , ειστε »απο εΙ ρι·ο,ιο

μι ι:οιιτπι ‹ὶο οι: Βοιιοποιε,ιιιε μι!

πεσει νο Μιει·ιιιτιο :Ια ειι·οι·::,νιι

 

οοΠειτο εΓρευωοιο; Με πωπω:

οι: δειαε,ιικοο ό: ιιοπιοιια οσε

πιόειιι αι απτο, ΙιοΞν1τιειΙΙ:ιιοόε
` τ ω
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εἱεπο, υοἐ!οπ Παπ «Με ε!ρ!πω,

πποπτε ει!το,ε:ιπη›ο ρτὲτςΒοΓο,

μπια!ο !!ειι‹›ὸε ίατρ!εωεε, Μετ- '

το Ποκ!‹!ο, ίιιειπε ὸε: ειιγόωοε,

ιζέο!ι!ε !ημἱππω , _τοεΐ όσο ω!ΐο
Με”, !"δξ.-“;ο Π!! ρίουε€!ιο, (!ι!!6ΞΕβ

Ρουςοίω , ηπα ε!ρω·:«πς:ι , ω!

α!εεω, νεα!ωειο όο!οί , εει;ειΓ- -

ιοε πωικ!ο !ξ!!!”ο ω!! έ! πποη:ιι·

ὰ: τι!! ὸο!εγτε'ε, γ ε! αιε!οι· !ε!σοι·

πιω :!Ηω!κα ε! ετ19ι10!0 , :χο 1ο

7 Ροόεατ05 ΜΗ, ςυε πο: τ!εος γ!!

τα9Δόω .α Με ν‹›!οοτι!‹!εε.!·*ιοπιε

τε: ιπωε!πορω!ο εικιτρ!ω : ει!ποβ

εδω άο: τῇ ρ‹›τι]ι.ιε πο τεροε!μνοε -

Ρεε!!τς:.ιε πνεοτευεπ πω: καιω

ι·οιπεκιωέο!πω. (3οι·κτωοε ρου

οε-ρτω:!οε «δε υπ «πάω πω! Δε(

σιμόσάοε ο τπε«π!ε! !!ιο!ω, Μία!

Βτεί!ιοε Π! εε!:ιόει ςιιο!τε!ο γ!! Μ;

η Μ!!! ώ: Βο!υετ. Μικ:!105.80

ὸωωμοτι σο!! κακο: όε το επάνω

` το‹.ἰο άουτ , Β!εωυεπιιωκίοε Ν:

!!ωικιτεο,εμεΜόο να!!! ε! Ψ".

όση :με ο ε!ὶε "Με νἱεῇ‹› Με ό!!

ι!ο επ ρεβο Φ: κατ! !:ιτἔο !ετοκ ω!

ςιι!ε!ποΜοε ε!ο]ο,γ νσω!πω αδ

ς‹›οἴιιο!ο ε! ω!εο: Μια στι»! :ι

@Δω , μα!" τύπΒιιο ιτ!&·: Η:

` Κ @Με
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!ι:ΙΙΙι: !-οΙο επ τι!τιειιτιο ειι!ιιειΙΙ· ι

ε!ιιό,άΙιισιιιΙο, ιιιιε εε αΙιοΙο ο Ιοε ι
πιι!ει·οε,6οιιιο γο τω:: ε‹ιιτιιιει· Ι

ἰιοτοε επι Ια ρε·ιιιι, ριις·ε €!0Γεοο!ο-'

Μια Μια “με ΙοΙο “Ισια Υο

βη Ι:ιΙ'ΙΙιιι:ιεΙο Πτι σου: ιΒιι:ιΙ εδ

Ρειὅειο ε!ε Μιιε·βιιτε (ιωω, ιππι

εμεινε εε ε" πι! Ι.ιιιιζιιόιι οιει·ιιο

ω ιεΙιιιοΙιιο ριείειιτοε γ ρωσ

οσε ε (με Η αφΙ6ΙΙο ιΕιιοι·ιοιιΔ ,γ

Ριπ:ΙΒιιει:ι 6Ιε ΡειιΙσ Ειοιιιο πιο

νιιιιειο ο 6οιιΓοΙει· :οτι οετὸι‹Ιι

οι: όοε ω;ω ο·ιιιεποε ε” Επι:

«Με , ιΙΙ2ιειιτΙο , οικία :ιιιἰπιοΠ
όιιε!,ή οοιιΓοΙεΙΤο ει! ριιεοΙοΒοιιιιι Ι

πω, οσε! ριιο!)Ι0 ιι εΙ,Σιιο πιο Ιο- Ι

πἰείειεε,ῆ οττοε Ιε οιιαΙειιιιιο ειιιι- ώ
ι!ορτ:Ιοιι.%ε εδι·ιιιιιι.ι πιο τειιιΞ Ι

:τι οι! εΙοΙοι ιιοικ:Ι ΡειιεΙεε Φαιά·

του Αιοιι·ιειιΓε,τιι ε! ξιιι:ιτε ΧΗΜ

€0,ριι€ε !!ιε ροικΙιεΙαε θ.ι€ιδ εΙο Ιιἱ·

ια 2ΠΓΕΙ'ι€€ε εΙε Με σου” , οι Μ:

:Μάιο τισ ιιιιιιΙιιτ Πι Ιιαιτε, γ το· ι

τιειΙα ίειειι:ι. γ ε! οιιο ιείρσιιοοι Ι

ιιΙ τιιειιΙοεειο,ο Ιειε ιιίΙΙει εΙΙΙ;ιιι- Ι

άσε ι!ε Ια τι.ιιει·τε σΙο Ιιι Ιιιιο 16 νο

οι: ιι ΡεεΙιτ,ῆ πιο ιαιΒιιΙΙι: ε! με·

Μιηιιε ε! πο Ιειιιιιι ΡεΙ.ιι, ο τοιΙο

Μπι ΒΙειι ε!ιίειειιτει εεε ω πω.

ι ' Ι ?Με

 



'ω

Δ! (ΪΤ Ο· ΧΧΪ.Κ Μ _ ά94.

Ρα:: Μουσε ροόταε Δειὶι· πιιιιπ!ο

1κτιο ὰ: αιοΙ€5,€.μ18 δαγω·οε Μπα:

ῇαηιεε επ ροτάΜο προ! Ασεπ»

Βοτεε 1,] γο ΗΜ: ίσωπο: `ἰἔυεϊε3 -

επ !ευτιι·,γ εμε ι·είρδώ μ: Μα

το αιΜιπωώ Βὶῇο,!ο ζ εΙ ει Π: νοἰΐ

:ο Ειὶῇο,ε3ιιο ὸὶκυ:(:οπιο γοίιιεΐ

Η: φωτα! πω εμε: αιιἱιι «Με πιο- ·

ΜΜΜ; χο επ αιότοτε, Ρότζ :ή

ΒἘε!ὶΒερ πωσ ο Ιἰππἑίωιι άε Πι

νοΙιιστω ωπο απ: οῇοε εσυ ία

Β:δ ἔετὶἐαἀο:ιιπποτςὶυε ω αιμιο4

μ.ωει. Ατ-οιτο ππιτει·οΜε επ του?

ΜΜΜ !κωΙίει.Οέπεόρετ:ψ1ε ρε: -

όμωὸ ΜΜακιόο »Λεω @φωτο

ω” ΜΜι:=ο ροιιίι1εΙοε , ιμειωε αν·

·1.ομ ωιω μπι Με εοοΓοΙετ; εμε

Η Μ ΒταΕπε Κε; ΠωιιΙ Μ @ο

φω επίστωο ΙΙοτειια,ωσει·το πο

φω6 ΙΙοπιτ,:ΠΠοσόο , ι]ετε ωίἱ

Ιο2ητα ΙΙσωτ Ιο ἐττοευρεπιΜε:

παεάωατι1ε οπο: ωικΙιοε εοπῇ

ἱοΙςὶ:Π`ε Πι !ΙειΒα. Υ γο τω Μοτο

μιΠε ειω τπιιετω,ρεπο Ι.: εωΓιι

ιΜέΠτα:Ια Δε: Γι: πισω, αστα Ροτ

Δεκὲ £0ι1ΕιἑΌ το! όοί&κΙκιόει ΜΗ
μ Ιω ;ιπωσε,γ ΜΜΜ εμε: τε- ώ

ομ1ΒΒ9_ εΙΡωοτ€£!@`ΩἱοΙει_ ω.

· · · Β! ωε¦:
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πποεττε ε: Ιω ιμω α "ή :σε Μαιο.:

ίεΒιιτο ‹Ιε ίοΙροοΙκι. @ε Βωξ
/

εμιωκΙο ειπα: επ το εειακω, γ ιτα

τταγωΙοιιιο, γ Ια ΙΙΙΙΙΙε ίοΙο ἔ εμε

. Μτἔ: εΙο ιμιο ΙΙσππέ τεΙ”ροτιά:κ ,ΙΙ

τε ΙΙΑ·ποζ @Μπι πιο ροεἱτἐ ευΙππ

Ισ ευη ΗΜ :με τα Με ΜΒ;

Μπειιι·ιο ροπΙΙο Ιο φ1ς_ ?ο ο! άι

«Ιση , ωικμιο ώμο τοηίοι·ω:

ν μτειεο,Ι.ι διεπει: απΙπποΠάαιΙ ώ:

.ΕπωΙ:'ω άε Ι:ΐυι·Ιο, Πιιηικ: ‹Ιε Με

ΟΙΠ0ιΙ€Ι€8 , φωσ Πι Βιμ: Βε:·Ι:Ιο =

εστι ω: Ιστεςοε εΙ.εΙΒε Ε: και» αΏό

· @Μα πω· : ροτεῇυα: τοιΙσω:ΙΜ

!ἱ›υ ωι:οτεεε, (με Ιι το!).ισ ΙΙΙ νί

ό.ι,ε: Ιοτε:κΙο όε ειιπερΙιτ εσυ Μ·

> βιωε. μετά φωσ Ιὸτςὁα απ Μ

Ρ ο πιοι·Ιι· , Ικιο Ισ διετα: Βιοτιμ

ὸωωοτέ Ι^ιιωἑιιυπιάο ΙΙ.ιΙσειιο·

το, εμε τειϊ16ιΙΙΦ Με ει απ Βιοεπ

ά.1 νήει:εοπ10 απο ωεισάσε ηιιιμ

Μι· επ :ΙεοηοαΜκΙο τικ ΜΒΜ,

:οι Ιοςοε , τικ ακΙεπεε , γ πάσι

ουσ εμε ροΓεοε οικ:ΙΙμε Με”

νοΙαπωάεΙεε . Α 6ο πω μου”

πιά Με, ςκέέο ει€οπιραῆ:ιτ:ι ΙΜ

Ι:[εΓεεοΙ·προίωόσ ιτΙοτέιάεζ φΠεπ

κακή :τι το8:ΙΙοε :Με :Με εμε

“ - απάτη
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08τ311τειο. Ο ετοοτρτποτ, οσο πιο χ

ροτιί-ἔ οπο: απο” ίοετοπ,τιτ ροόετ _

οτε ωοτειτ τι :ιτε ί-ιήοτοε, ΜΜΜ Ευα.

ιὶο ή ω; ῇιτιιετιιυά ροτ τοεοιο «Η ·

τι” οταίαι; εοτιπο οπο ίο!ιοΠε, ραι

το στο ιι$ωτ ο ρτιετι ώ: Ια Ευρώ :ο

πιώ πή·:2,Μοο ρεΜέ ουτε όο τι::

Σετοί' τω: τ.ττωττ”ωο , φωτιά::

Ιοε ουτιτειλτο τύπω ταρώ ; οικια

τλο ΜΥ εοτττετττο σου πιτ :σορτ

8ο! σοφρείτετα , εΐο:ιτπ3ο τω: νἱ

απ: ε! ίτοτοοοε τπε‹οτωΠε ε!

(το ‹:ὶ‹: τη. Νο ρεοΪὲ ουτε το·

τπουεττεττ Ιοε τττῇοεΧΜ νεοε:ιποε

εὶα Ιοε ρώτα, ω ίε Π Μοτο:: εστι

Μετα: , οἱ Π οιιεπηε αοττίοο8ο,

ίσοι όειωε Ια τορε , γ !ειίΠπτω ο!

6οτττοοιμ Βοιαοοε τεο:ιοπ:η , γ _

Μακάο Ιοε ρωειο:οιιτοο το «Μο

Μοτο ροὸετἔοιτἰεπ έε ρΜο ποιο

Βτε οπο ποτε: αδοτοττ·Πε: δ εστω·

ΪιιείΤω`τιαωτἰοε τι :σε Πτυτοοτεε: Η

Ιοε τττωία,τιο ὶοετὸεττσε ρουτί : Η

πΙοετοε νΜείΐσο,τιο το τοπεττοο,

€οπ10 :τοπ στο ετι·ω:!;ι Μμ.Πταιο,

στι ·ρ.12ρτιτοτο;π το; Πτοίοοιτ:5 , γ

Π” πιτοτίὶτω : ρ Η ΗΜ: ε!ωτιιτο

τι £.Έ.οίΕ.ομοσττο ει τροπο: Δα Δ

' ' [ζ3 Ιοε °
ο

."
ο.

»
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ν Ιατἀο!μῇ Γε !:!αι·ό€ !κι1εττε

Το: πι” Ηέ!εε €οΜΡεΪπτ0εῆ ε!!α

μετα Π! !ετιτΜο εωροπεοΜόο

ἰετπ:1%!1ο!!0, ε!Ιοε κπιπ!ει·στι ὸε·

Βο!!:.ι!ο!,Ω!!!!!ο ι!ε!ρείται!ο; π!!

ττ!!!ε Βή:ι φ1ΐο τοπικ Κ! ω!!ωπ

πωπω ρω Γεἔιι!°τ!α , εΠο ωὸο

αυ!!ιε,άυ!εο Ποω!›ω τι: ε!!ωοο,

επιιτροε ΜΜΜ Μπα. Νο (Μ

ἱεικι!εε εα!πε!οπω , ω!!! α:: Η

!ογ φιε ειτοάρέ !Βικι!ε3 πιο εε,ε!!α

το τι! !οτιὶὸο,οπττ›!ὶα:ο π: τω!»

έ!!:α:ει.1επτΜΜόοε!05 αμκ πο εο

ποε!Περ Πε Με φ:: ΠΟ τε επτα!

τε.Πἰοε τε !!ιωκπό οιτο:,ορ Π: ώ

ῆ €ι·τοτ Φ:: (ιι !αΠτΜ‹› ττεγόοε.εα

τα ἡ Πω; »πιω Ιω ‹ῇ πώ, τι: τω· -

τ” Με ἡ α: ΠΒυέ,επεττιψο ε!ε το!

όαωκοο:ει !οεῇαιουοε τε Πι·ικιι

:Με πτ:ιχοτεε άστυ”, Βο!!:ι :επ€!°··

Με ακτ!ι!0ε επ τι! ει:οβοκο!ε ό!!

ςη,ε:σσα!!8ο άι· ιιω!Βοε,εωι€ο

Δε εΠοΗ!!ζοε,ροτζ Με Τ!8θ5 Π!! (21'

όση!! €ὅ:ἱεττο.οἰεξζο τε ρώτα,

ΡοΒι·ε,ν πιοςά,ροτιοστε ν!! απο

οι! Η ‹·!›ωο_έ ὅ τἱτεε οτίθτο, τΜ$

έέα1€:ρ (οπ τι” Μέτι!!!το;, ζ Μπα·

Πϋ.!!!ΕΕ!ΒΒ11.·6€Π ε! όε!ίψτιόυ @ΙΤ

!ετι1!

· ~ · " άσε,

/
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©ἱ6ε,τυ Εικεο εε εὶε ετ‹!ἰεπτο τησ

ζ ῇεόποε Μ” Βάια! όο ὶἱεἑε.Μ Η

ίπ εμμω το Μου _ Το” οΙττιειε γ

.νιά:ιε ὰ: Μποτσια” ετἱατΙΗΜ , Μ:

9ι1:1Π25ί00 πωπω , ῇΦ2 φάω: α»

πιέεπτ ρι1ε·όρ,Αρ6Με πιο οουιο·η

απο 1οΙο όε(ΠιτΙϊέεοοε,τωε όεθαἱ

ωΙα,γ ΜΔιοε,γ Μάο €ιτ ροεαόΕ

Βυεποε ἴενυἰτιοε. ()_οεόΜπε ὸ8 8·

ηι1€ΙΜοτὶο5 άι: οιιο4Έτο ιἰἑρσ,εο

Μ0.εεοΒο οω:ικόπωε ιι1Υ0 ιι·ί?έε

δε; το ΕιιγΗ«: Η ωπί:.ζ ῇΜπο ρω·

τΙΡωἐ:,‹ῇ Μαη .ζ Μιά: Υρετεπεί

ττε,ῇ Ε8€Ρετο;το(1οεΙ ωωπὶο Ια

ίαὶιε,ριτεε ο Βορά: ΑτΜόοε,εΕεδ

ὸτο,ῇ ροέ;ρ Με ὸἐξἄὲέϋεἱὶοῦωἱά

δ, δαϊοοιοτι,πο @ΜΜΜ άε:αιι· θα

Ι:σεωι ρω ω ΜΜΜό.55Ιοπ με:ϊ

Ισ ή τποτεο]ό ροήτεετδίξ (πξσ:ηι1Ιδ

το π: ΡοτςΜε ο όετΙε ίἑ : οπο:
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